WILOS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

1.

Giltighet

Dessa allmänna leveransvillkor skall äga tillämpning på all
försäljning av produkter som omfattas av ett avtal i vilket
hänvisning till dessa allmänna leveransvillkor görs om inte
annat särskilt skriftligen överenskommits.
2.

Beställning

Anbud är bindande i trettio (30) dagar räknat från anbudsdatum.
Bindande avtal föreligger först efter att Wilo översänt
orderbekräftelse. För det fall felaktigheter föreligger i
orderbekräftelsen skall meddelande härom lämnas till Wilo
senast inom fjorton (14) dagar från mottagande av
orderbekräftelsen, i annat fall är orderbekräftelsen och
dess innehåll bindande.
3.

Leverans

Gällande leveranstid framgår av aktuell orderbekräftelse.
Leverans sker inom föreskriven tid förutsatt att köparen
uppfyllt, i orderbekräftelsen, ställda villkor.
För det fall köparen inte mottar leverans är denne ändock
skyldig att erlägga betalning i enlighet med orderbekräftelse om inte annat särskilt skriftligen överenskommits.
Leverans skall ske enligt FCA Incoterms (2010).
Vid försenad leverans utgår ingen ersättning.

För det fall köparen gör någon form av ändring av
produkterna gäller inte ovanstående garanti och något
felanspråk kan inte göras gällande. Wilo ansvarar inte
heller för fel som beror på av köparen tillhandahållet
material.
Garantianspråk ska framställas till Wilo i direkt anslutning
till att fel upptäckts dock allra senast tio (10) dagar efter
det att felet upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts.
För det fall garantibrist föreligger förbehåller sig Wilo rätten
att på egen hand avhjälpa felet. Sådant avhjälpande sker
under normala arbetstider. Fraktkostnader samt övriga
tillkommande kostnader i samband med sådant
avhjälpande ersätts inte av Wilo.
8.

Wilo ansvarar för skador på person eller egendom som
orsakas av produkterna endast om Wilo gjort sig skyldig till
grov vårdslöshet. Köparen ska hålla Wilo skadeslös om
Wilo blir skyldig att utge ersättning till tredje man i
anledning av produktskada för vilken köparen ansvarar.
Köparen ska omedelbart underrätta Wilo om alla skador
som orsakats av Produkterna.
9.

Priser

Gällande pris framgår av aktuell orderbekräftelse. Wilo
äger rätt justera sådant pris vid förändring av råvarupriser,
ökade produktionskostnader, valutakursförändringar och
vid liknande förhållanden.
5.

Betalning

Betalning skall ske senast inom trettio (30) dagar från
fakturadatum. Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta
utgå enligt tillämplig räntelag med tillägg av åtta (8)
procentenheter.

Im m ateriella rättigheter

Samtliga IP-rättigheter hänförliga till produkterna innehas
av Wilo. Resultat av eventuell utveckling av produkterna
tillfaller Wilo.
10.

4.

Produktansvar

Ansvar

Wilo är ej skyldig att ersätta köparen för den eventuella
skada denne lider med anledning av en garantibrist eller
för fel eller skada eller brist i övrigt, av vilket slag det än
må vara, om inte Wilo förfarit grovt vårdslöst eller
uppsåtligen. Wilos ansvar är i varje enskilt fall begränsat
till ett belopp motsvarande priset enligt varje enskild order.
Inte i något fall skall dock Wilo vara tvungen att ersätta
köparen för dennes eventuella indirekta skada.
11.

Force Majeure

Vid försenad eller utebliven betalning med mer än tio (10)
dagar äger Wilo rätt att genom skriftligt meddelande till
köparen häva aktuellt avtal alternativt innehålla leveransen
helt eller delvis. Wilo äger därefter rätt att ändra
betalningsvillkoren för framtida leveranser.

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har
sin grund i omständighet av det slag som anges nedan
(“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar,
försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom
befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd
eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt
på
arbetsmarknaden,
blockad,
brand,
översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller
energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i
eller försening av leverans från underleverantör orsakad
av sådan befriande omständighet.

6.

12.

Wilo äger rätt att framställa krav på bankgaranti eller
annan godkänd säkerhet innan leverans sker.
Samtliga tillkommande kostnader i samband med leverans
skall bäras av köparen.

Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Wilos egendom till dess de blivit fullt
betalda.
7.

Garanti, fel och reklamationer

För produkterna gäller en garantitid om tjugofyra (24)
månader räknat från dagen för leverans. För reservdelar
samt produkter som levereras av underleverantör till Wilo,
gäller de garantitider som tillverkaren av respektive
produkt och reservdel tillämpar. Ansvarstiden för utbytt
vara eller reservdel skall inte överstiga ansvarstiden för
ursprunglig vara.
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Tvistlösning

Tvister mellan parterna skall med tillämpning av svensk
rätt avgöras av skiljenämnd enligt reglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet
skall äga rum i Stockholm.

