Allmänna leveransbestämmelser – Nominit AB
för leveranser av kallformade och ytbehandlade samt maskinbearbetade nitar och komponenter samt övriga produkter i Nominit AB:s vid var tid gällande produktsortiment

1. Tillämplighet
1.1 Dessa Allmänna Leveransbestämmelser skall tilllämpas på leveranser från Nominit AB, ”(Nominit”).
Avvikelser från bestämmelserna skall för att bli gällande avtalas skriftligen och godkännas av Nominits
behöriga ställföreträdare.

dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada bolaget lider.

2. Produktinformation
2.1 Nominits offert och orderbekräftelse upptar alla
överenskommelser som träffats om leveransens omfattning och beskaffenhet. Tillägg och ändringar skall
avtalas skriftligen för att bli gällande.

6. Ansvar för fel
6.1 Nominit är skyldigt att genom utbyte avhjälpa alla
fel i godset som beror på bristfälligheter i material eller tillverkning.

3. Tekniska handlingar och teknisk information
3.1 Alla ritningar och andra tekniska handlingar rörande godset eller dess tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena parten
till den andra, förblir den överlämnande partens egendom. Mottagna ritningar, andra tekniska handlingar
eller teknisk information får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än de
för vilket de överlämnats. De får inte utan medgivande från den andra parten kopieras, reproduceras,
utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas till
dennes kännedom. Med tredje man avses inte underleverantör till Nominit.
4. Leverans och betalning
4.1 För leveranser från Nominit gäller FCA, Incoterms
2010, om inte annat angivits i Nominits offert eller orderbekräftelse. Tidpunkt för leverans framgår av Nominits orderbekräftelse.
4.2 Betalning av det avtalade priset, med tillägg av
eventuell mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från
fakturadatum. Betalar köparen inte i rätt tid, har Nominit rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen enligt
räntelagen och Nominit får, efter att skriftligen ha
meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet
till dess betalning sker.
4.3 Om köparen underlåter att ta emot godset på fastställd dag, är denne ändå skyldig att erlägga betalning
som om godset ifråga hade levererats. Nominit skall
ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad.
4.4 Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får Nominit häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Nominit har då, utöver

5. Äganderättsförbehåll
5.1 Levererat gods förblir Nominits egendom, till
dess det blivit fullt betalt.

6.2 Nominits ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för godset
gått över på köparen. Ansvaret omfattar exempelvis
inte fel som uppstår till följd av oriktig montering eller
oriktig användning av godset från köparens sida, ändringar utan Nominits skriftliga medgivande eller av
köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.
6.3 Köparen skall skriftligen till Nominit reklamera fel
utan oskäligt uppehåll efter att köparen märkt eller
bort märka felet och i inget fall senare än två veckor
efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt
6.7. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av
felet. Reklamerar köparen inte på sätt och inom tid
som angetts ovan förlorar köparen rätten att göra anspråk på grund av felet. Reklamerar köparen och visar
det sig inte föreligga något fel som Nominit svarar för,
har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat bolaget.
6.4 Sedan Nominit har mottagit skriftlig reklamation
enligt punkt 6.3 skall bolaget avhjälpa felet med den
skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Nominit skall själv svara för kostnaderna för avhjälpandet i
enlighet med punkt 6.1 till 6.8. Om avhjälpande av fel
medför ingrepp i annat än godset, svarar köparen för
arbete och kostnader som orsakas därav.
6.5 Felaktigt gods, som ersätts med nytt, blir Nominits
egendom och skall ställas till Nominits förfogande på
köparens lager eller, om Nominit begär det, sändas till
denne från köparens lager på Nominits risk och bekostnad.

6.6 Efter utfört avhjälpande gäller samma ansvarstid
för det gods som bytts ut som för det ursprungligt levererade godset, d.v.s. ansvarstiden förlängs inte.

och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav samt att den befriande omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte
kunde förutses då avtalet ingicks.
Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. krig,
mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande
omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, 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.

6.7 Reklamerar köparen inte inom sex månader från
det att denne har tagit emot godset, förlorar köparen
rätten att åberopa felet.
6.8 Bestämmelserna i denna punkt 6 och i punkterna 7
och 8 reglerar uttömmande Nominits ansvar för fel eller för försummad ersättningsleverans.
7. Produktskador
7.1 Nominit ansvarar inte för skada som godset orsakar;
(a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan
skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning,
(b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller
(c) på sak eller person i övrigt eller följderna av sådan
skada, i den mån skadan inte berättigar till ersättning
ur Nominits ansvarsförsäkring.

10. Tvister. Tillämplig lag
10.1 Tvister som uppstår i anledning av parternas avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
10.2 Svensk rätt skall tillämpas på avtalet.
______________________

7.2 Köparen skall hålla Nominit skadeslös i den utsträckning bolaget åläggs ansvar gentemot tredje man
för sådan skada eller förlust som Nominit inte svarar
för gentemot köparen enligt punkt 7.1.
7.3 Begränsningarna i Nominits ansvar för produktskador gäller inte om bolaget gjort sig skyldig till grov
vårdslöshet.
8. Ansvarsbegränsning
8.1 Nominits ansvar enligt parternas avtal eller enligt
tillämplig lag är begränsat till belopp motsvarande 15
% av det avtalade priset för det felaktiga, försenade eller annars ifrågavarande godset. Nominit har inte något ansvar för indirekt förlust, såsom produk- tionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst, kapitalförlust och annan ekonomisk följdförlust. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt gäller dock inte om
Nominit gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet.

9. Force Majeure
9.1 Nominit är befriad från påföljd för underlåtenhet
att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det
slag som anges nedan (“befriande omständighet”)
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