PRESSALITS FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
1. Föreliggande försäljnings- och leveransvillkors tillämpning
1.1	Föreliggande allmänna försäljnings- och leveransvillkor (här nedan kallade
”leveransvillkoren”) äger tillämpning på alla avslut av avtal mellan å ena sidan
Pressalit A/S (här nedan kallade ”Pressalit”) och å andra sidan Pressalits kunder (i
det följande i bestämd form singularis kallade ”kunden”) om köp och leverans av
Pressalits varor och produkter och skall utgöra grundvalen för dem.
1.2	Avvikelse från leveransvillkoren kan enbart ske genom ett skriftligen avtal, som
uttryckligen anger att villkoren icke skall gälla.
1.3	Leveransvillkoren äger företräde vid eventuell diskrepans i förhållande till kundens
eventuella inköpsvillkor eller dylikt.
2. Anbud och anbudsaccept
2.1	Förutsättning för att ett avtal skall kunna ingås är att ett konkret anbud är konkret
och otvetydigt accepterat. Kundens order, accept m.m. är bindande för Pressalit
först sedan skriftlig orderbekräftelse har lämnats.
2.2	Ett av Pressalit lämnat försäljningsanbud förverkas, om accept inte har nått
Pressalit inom fyra veckor räknat från anbudsdatum, med mindre annan acceptfrist
har angivits i offerten, eller om det före accept tas tillbaka eller ersätts av ett nytt
anbud.
2.3	Pressalits anbud, accept och leverans beror på om Pressalit kan utverka
kreditförsäkring av kunden på sedvanliga villkor.
3. Priser
3.1	Leverans sker i enlighet med Pressalits från tid till annan gällande prislista för det
land där kunden har sitt huvudkontor.
3.2	Om annat ej följer av Pressalits konkreta anbud, accept eller orderbekräftelse, har
Pressalit under perioden efter avslut av avtalet om köp och fram till leverans rätt
att ändra det fastställda priset, om det för Pressalit sker väsentliga ändringar av
varuskatter och/eller varuavgifter, tullsatser, import- och/eller exportavgifter eller
växelkurssvängningar på mer än tio procent i förhållande till den som rådde vid
avtalstidpunkten, som fördyrar leveransen av Pressalits varor.
3.3	Alla priser enligt prislistor, offerter och andra underlag gäller exklusive moms och
offentliga avgifter, såväl existerande som eventuellt kommande.
4. Leverans
4.1	Leverans sker CPT (Carriage Paid To, jfr. gällande Incoterms) kundens adress, och
leverans anses ha skett vid överlämnandet till den första transportören. Kunden
ansvarar för förseningar och försäkring under transport.
5. Betalning
5.1	Stipulerad betalningsfrist är löpande månad plus 15 dagar från fakturadatum. Vid
försenad betalning skall kunden betala 1,2 procents ränta av fakturabeloppet, löpande
från förfallodatum per påbörjad månad.
5.2
Tills betalning har skett har Pressalit egendomsförbehåll i det sålda.
5.3	Köparen har inte rätt att avräkna egna fordringar mot Pressalits krav på betalning
för köpta varor, för så vitt dylik motfordran ej har skriftligen erkänts av Pressalit.
5.4	Pressalit förbehåller sig rätten att kräva att kunden på begäran ställer en
bankgaranti eller annan fullgod säkerhet gentemot Pressalit som villkor för att
acceptera en inköpsorder. Pressalit förbehåller sig likaledes rätten att kräva kontant
betalning vid leverans som villkor för att acceptera en inköpsorder.
6. Leveranstid och följder av försenad leverans
6.1	Om leverans försenas i förhållande till den avtalade leveranstidpunkten till följd av
force majeure eller till följd av kundens förhållanden, däribland kundens krav på
ändringar av det sålda, kan leveranstiden förlängas i det omfång som synes rimligt
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
6.2	Som force majeure betraktas sådana omständigheter som förhindrar leverans
eller gör leveransen orimligt betungande och vilkas inflytande på leveransen inte
kunde förutses vid avtalsavslutet, oberoende av om det kan tillskrivas Pressalits
förhållanden eller kundens förhållanden. Som force majeure betraktas alltid
arbetsmarknadskonflikter och alla andra omständigheter utanför Pressalits
kontroll, exempelvis valutarestriktioner, oroligheter, brist på transportmedel, allmän
varuknapphet, restriktioner för drivmedel samt brister i eller försening av leveranser
från underleverantörer. Har en force majeure-omständighet hindrat leverans i fyra
veckor, har vardera avtalsparten rätt att häva inköpsavtalet, utan att någon part skall
betala ersättning till följd av sådant hävande.
6.3	Överskrider Pressalit avtalad leveranstid – utan att det föreligger force majeure
– kan kunden skriftligen kräva leverans och skall i givet fall ange en rimlig
leveransfrist, som inte får vara kortare än tre arbetsdagar. Sedan denna frist utlöpt,
kan kunden – om han inte bär ansvaret för förseningen – skriftligen häva avtalet
med avseende på den försenade delen av leveransen. Försening med avseende
på en del av leveransen berättigar inte till hävande av en annan del, som inte har
levererats för sent.
6.4	Vill kunden reklamera försenad leverans, bl.a. häva avtalet eller åberopa andra
befogenheter till följd av avtalsbrott på grund av försening, åligger det kunden
att inom tre dagar skriftligen framställa sådan reklamation. Fristen löper från den
tidpunkt då kunden skulle kunna häva avtalet med stöd av föreskrifterna i 6.3.
Överskrids denna frist, kan reklamationen inte göras gällande gentemot Pressalit.
6.5	Försening berättigar kunden till ersättning endast om kunden har styrkt att
förseningen kan hänföras till oaktsamhet från Pressalits sida.
6.6	Ett ersättningskrav kan endast omfatta kundens direkta förluster till följd av
försenad leverans. För följdförluster och andra indirekta förluster kan ersättning
inte krävas. Det sammantagna ersättningsansvar som Pressalit kan åläggas vid
försening kan i intet fall överstiga 50 procent av avtalad köpeskilling (exklusive
moms) för de varor som är försenade.
7. Kundens kontroll- och reklamationsplikt
7.1	Det åligger kunden att kontrollera den levererade varan med avseende på fel
omedelbart vid leverans, dock senast - om kunden inte själv avhämtar varan hos
Pressalit - när varan har anlänt till kunden.

7.2	Om varan inte är i överensstämmelse med vad som avtalats, bl.a. i fråga om kvantitet
eller kvalitet, åligger det kunden att reklamera senast tre dagar efter det att felet har
upptäckts eller borde ha upptäckts och under alla omständigheter senast sju dagar
från leverans eller räknat från den tidpunkt då varan anlände till kunden, om kunden
inte själv har avhämtat varan hos Pressalit. Överskrids denna frist, bortfaller kundens
rätt att kräva ersättning på grund av fel.
7.3	Reklamation skall ske skriftligen med en beskrivning av felet. På Pressalits
anmodan åligger det kunden att skicka den defekta produkten till Pressalit.
7.4	Under alla omständigheter skall en reklamation i anledning av fel ha kommit
Pressalit tillhanda senast ett år efter den tidpunkt då leveransen ägde rum eller
skulle ha ägt rum. Har en reklamation inte kommit fram inom denna tid, är
reklamationsrätten förverkad.
8. Avhjälpande av fel
8.1	Pressalit har rätt att efter eget värdering företa omleverans eller avhjälpande av ett
fel hos såld vara. Om Pressalit inom åtta dagar erbjuder sig att företa omleverans
eller avhjälpande, kan kunden inte ianspråkta andra rättigheter att kräva ersättning,
under förutsättning att åtgärder för avhjälpande inleds inom åtta dagar räknat från
reklamationstidpunkten.
8.2	Om kunden själv inleder åtgärder för felets avhjälpande utan att invänta Pressalits
utövande av sin avhjälpanderätt, bortfaller kundens rätt att bl.a. åberopa felet för att
kräva ersättning, med mindre sådant avhjälpande var brådskande och det skulle
vara orimligt riskabelt för kunden att invänta Pressalits avhjälpande.
8.3	Pressalit är inte skyldigt att ersätta utgifter i samband med demontering
och montering i anslutning till omleverans eller avhjälpande.
9. Ansvar
9.1	Pressalit är inte ersättningsansvarigt för kundens eventuella förlust till följd av
fel hos de sålda varorna.
9.2	Pressalit ansvarar endast för person- och sakskada, som vållats av de sålda
varorna, om det bevisas att skadan beror på fel eller försummelser som Pressalit
är ansvarigt för. Pressalits produktansvar för sakskada är begränsat till 5 000 000
danska kronor per skada per år.
9.3
Oavsett ovanstående kan Pressalit inte hållas ansvariga för skador på personer
eller egendom till följd av väggens beskaffenhet och/eller felaktig montering, 		
såvida inte monteringen utförs av Pressalits egna installatörer. De tillämpliga 		
monteringsanvisningarna måste följas när produkten installeras. Produkten
måste installeras korrekt av en behörig person, till exempel en auktoriserad VVSinstallatör, så att det inte kan ske några personrelaterade eller materiella skador när
produkten används. Väggens beskaffenhet ska undersökas före monteringen och
lämpliga skruvtyper ska väljas till fästena. Råd om skruvtyper finns i monterings-		
anvisningarna, medan råd om olika skruvtyper för olika typer av väggar finns i
belastningsvägledningarna. Monteringsanvisningarna medföljer produkten, och
aktuella monteringsanvisningar samt aktuella belastningsvägledningar kan hämtas
på www.pressalitcare.com under respektive produkt.
9.4	Pressalit är under inga förhållanden ansvarigt för - eller häftar i skuld för på grund av
- driftsförluster, vinstförluster eller liknande indirekta förluster, däribland dagsböter
som krävs till följd av produktansvarsskada.
9.5	Skulle Pressalit åläggas produktansvar gentemot tredje man till följd av kundens
vidareförsäljning eller annan användning av Pressalits prestation, åligger det
kunden att hålla Pressalit skadeslöst i samma omfattning som Pressalits ansvar är
begränsat jämlikt föreskrifterna i dessa leveransvillkor.
10. Preskription
10.1	Preskriptionstiden för krav mot Pressalit till följd av försening eller fel eller på
grundval av annat åberopat skäl utlöper tre år räknat från den tidpunkt då
leveransen ägde rum eller då leveransen skulle ha ägt rum.
11. Byggleveransklausul
11.1	Vid materialleveranser till byggnationer, varom ett avtal om förlängning av
ansvarsperioden skriftligen har ingåtts med Pressalit, gäller dessutom följande
regler:
11.2	Pressalits ansvar för fel vid leveranser upphör fem år efter utleveransen av den
byggnation vari leveransen ingår. Vid leveranser till lager eller vidareförsäljning
upphör ansvaret dock senast sex år efter leveransen till kunden. Om det kan anses
som fastställt att ett krav, som avser fel hos leveranser, inte – eller endast med stor
svårighet – kan framställas mot kunden eller mot efterföljande kunder, kan kravet
därtill också göras gällande direkt mot Pressalit. Även i sådana fall gäller dock att
Pressalit endast kan göras ansvarig för fel i den mån som Pressalits egen leverans
är felbehäftad och, vidare, bara i den utsträckning som följer av Pressalits eget
kontraktuella förhållande till köparen, bl.a. särskilt föreliggande leveransvillkor.
11.3	Pressalit erkänner sig dock att under alla omständigheter kunna lagföras
tillsammans med köparen eller efterföljande kunder i anledning av parternas
inbördes relationer.
11.4	Ärendet handläggs vid Voldgiftsretten for Bygge- och Anlægsvirksomhed,
dvs.”skiljenämnden för bygg- och anläggningsverksamhet”.
12. Integritetspolicy
12.1
På Pressalit fäster vi mycket stor vikt vid dataskydd och sekretess och vi har en 		
policy för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om detta i vår integritetspolicy som du finner på http://da.pressalit.com/om-pressalit/privacy-policy.
13. Lagval och laga forum
13.1	Tvist, som eventuellt uppstår i förbindelse med ett inköpsavtal eller föreliggande
försäljnings- och leveransvillkor, däribland tvister om avtalets existens eller giltighet,
och som parterna inte dessförinnan har kunnat bilägga genom förhandling, skall
avgöras genom civilrättsligt förfarande inför domstol i Horsens och i enlighet med
dansk rätt. Talan kan icke väckas vid annan domstol.
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