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Allmänna leveransbestämmelser
Gällande från 2014-01-01
Nedanstående villkor gäller, såvida inte annat skriftligen avtalats.
ANBUD OCH PRIS
1. Alla offerter är bindande för Seldén Mast AB under 30 dagar från
utskrivningsdatum om inte annat uttryckligen anges. Utfästelse
vid sidan av offerten eller orderbekräftelse är bindande för oss
först efter skriftlig bekräftelse.
2. Förändringar i valutakurser, tullar, varuskatter, andra avgifter eller skatter, råmaterialpriser, inköpspriser, löner eller liknande
omständigheter utom vår kontroll, som för Seldén Mast AB
medför kostnader för leveransens fullgörande, berättigar oss att
höja avtalat pris i motsvarande mån. Sådan prishöjning skall dock
meddelas köparen senast fyra veckor före leverans.
3. Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt.
LEVERANSTID
4. Som leveransdag skall anses dagen för avsändandet från Seldén
Mast AB. Om inte annat uttryckligen avtalats, äger Seldén Mast
AB rätt att fullgöra leverans och att fakturera denna upp till sex
veckor före den avtalade leveransveckan. Om köparen genom til
lägg eller ändring i beställning eller på annat sätt ändrar möjligheterna för Seldén Mast AB att hålla avtalad leveranstid, skall
denna förlängas i skälig utsträckning.
5. Uppkommer dröjsmål med leverans (delleverans) med mer än
två månader - och beror inte detta av omständighet som avses i
punkt 21 eller av någon köpares handling eller underlåtenhet
- äger köparen häva avtalet angående den försenade leveransen
(delleveransen). Sådan hävning skall ske skriftligen.
6. Alla ritningar, tekniska handlingar och offerter som part överlämnar förblir dennes egendom och andra parten får inte använda,
reproducera eller delge tredje man sådan handling.
LEVERANSVILLKOR
7. Leverans sker fritt Seldén Mast AB:s fabrik i Göteborg. Detta
innebär bl a att vårt ansvar och faran för godset övergår å köparen
i och med att godset avlämnats till järnväg, bil, transportbolag,
post eller annan transportör. Vi är sålunda ej ansvariga för skada,
förlust eller brist å godset som uppkommer under transporten.
I dessa bestämmelser eller andra handlingar angivna handelstermer skall tolkas i enlighet med INCOTERMS 1990.
BETALNING
8. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Om vi, vid
tid för leverans (delleverans), har obetald förfallen fordran hos
köparen eller denne eljest enligt vår bedömning kan antas ha
betalningssvårigheter är vi berättigade att häva avtalet helt
eller delvis, såvida inte köparen erbjuder sig att mottaga varan
mot förskottsbetalning, efterkrav eller motsvarande eller ställa av
oss godkänd säkerhet för betalnings fullgörande. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en räntesats som med 8 procent
enheter överstiger Sveriges Riksbanks vid var tid gällande
diskonto.
9. Vid förskottsbetalning minst en månad före leverans gottskrives
den för dagen gällande räntan.
10. Vid leverans vars värde understiger 500:- debiteras expeditions
avgift.
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GARANTI
11. Masterna levereras i enlighet med DIN Standard 1748.
12. Seldén Mast AB förbinder sig att i enlighet med dessa allmänna
leveransbestämmelser åtgärda alla, genom bristfälligheter i
konstruktion, material eller arbete uppkommande fel.
13. Seldén Mast AB:s ansvar avser endast fel som visar sig inom en
tid av två år från dagen för leverans från Seldén Mast AB. Detta
ansvar gäller dock endast om köparen reklamerar skriftligen till
Seldén Mast AB inom 14 dagar från det felet eller bristen upp
täcktes eller borde ha upptäckts. För stående rigg finns en
begränsning om max. 20.000 nautiska mil.
14. Seldén Mast AB ansvarar inte för fel, som beror på av köparen
tillhandahållet material eller på av denne förskriven konstruktion.
15. Seldén Mast AB:s ansvar förutsätter att riggen varit stagad enligt
Seldén Mast AB:s ”RIGGNINGSANVISNINGAR” och att båten
inte förändras så att den avviker från av köparen lämnade specifikationer och uppgifter.
16. Vid fel i levererad vara skall reklamation ske genast. Specificerad
uppgift om felet skall vara Seldén Mast AB tillhanda inom sju
dagar efter mottagandet.
17. Om det visas att Seldén Mast AB levererat felaktig vara äger
Seldén Mast AB efter eget val laga, utbyta eller återtaga varan.
Återtages vara, ersättes det belopp som köparen erlagt till Seldén
Mast AB för ifrågavarande detalj.
18. Felaktig vara skall alltid ställas till Seldén Mast AB:s förfogande
fritt vår fabrik i Göteborg.
19. Seldén Mast AB ansvarar inte för skada eller förlust utöver vad
som här angivits.
20. Köparens rätt till ersättning är, oberoende av vad orsaken till
köparens anspråk må vara, maximerat till 15% av priset på den
levererade varan. Köparen har under inga förhållande rätt till
ersättning för indirekt förlust.
BEFRIELSEGRUNDER
21. Seldén Mast AB fritager sig allt ansvar, om leveransens fullgörande förhindras, försvåras eller försenas till följd av
omständighet utanför våran kontroll, exempelvis krig, upplopp,
förfogandeförbud, export- och importförbud, arbetskonflikt
ävensom alla omständigheter för övrigt, som föranleder leveranssvårigheter för oss, våra leverantörer eller inom kommunikationsväsendet. Om sådan omständighet föreligger äger vi rätt att
häva avtalet eller förlänga avtalad leveranstid i erfoderlig
utsträckning.
22. Seldén Mast AB äger rätt att vidta sådana smärre avvikelser
beträffande konstruktion, utförande och komponenter som inte
försämrar varan utan att underrätta köparen.
PRODUKTANSVAR
23. Seldén Mast AB är inte gentemot köparen skyldig att ersätta
skada på grund av skadebringande egenskap hos varan.
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
24. Den levererade varan förblir Seldén Mast AB:s egendom, till dess
varan blivit till fullo betald.

