Allmänna Leveransbestämmelser 2013-1
Följande villkor gäller vid försäljning från oss, om inget annat avtalas skriftligen.
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PRISER
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar, även utan varsel. När det genomförs
prishöjningar under perioden mellan beställning och leverans skall det priset
betalas som gäller vid leveranstidpunkten.
Priserna gäller från fabrik netto exkl. moms.
Min. ordervärde för beställningar är 500 SEK.
BETALNINGSVILLKOR
Kreditkunder - 30 dagar netto inom godkänd kreditlimit. Vi förbehåller oss rätten att
kräva dröjesmålsränta på obetalade fakturabelopp efter förfallodatum med 8 %
över gällande diskonto (referensränta).
KREDIT
Sedvanlig kreditprövning genomförs innan fastställande av kreditvillkor.
För enklare handläggning ber vi er att inkomma med organisationsnummer på
företaget och bankreferens.
EGENDOMSVILLKOR
Äganderätten till varorna tillfaller Eminox Limited och överlåtes inte till kunden
innan den har betalat alla belopp, som är skyldiga företaget i enlighet med denna
eller andra kontrakt mellan företaget och kunden.
Så länge äganderätten tillfaller företaget kan företaget fritt disponera över varorna
och överta dem på kundens adress.
Kunden är inte berättigad till att vidaresälja eller på annat sätt disponera över
varorna förrän äganderätten överlåtits. Om kunden säljer eller på annat sätt
disponerar över varorna och på det sättet överträder detta villkor skall intäkterna
vid denna försäljning eller denna disponering förvaltas av företaget.
Om kunden, innan överlåtelsen av egendomsrätten vill utöka eller ändra sin
beställning av varor förblir äganderätten till detta tillägg eller ändring hos företaget.
Oavsett ovanstående bär kunden det totala ansvaret för varorna från
leveranstidpunkten.
ANNULLERING
När beställningen är inskickad kan den inte annulleras, skjutas upp eller ändras av
köparen om vi inte skriftligen accepterar detta. I så fall förbehåller vi oss rätten till
en annulleringsavgift som täcker alla utgifter i samband med den annullerade
beställningen.
DEFEKTA DELAR OCH FEL LEVERANSER
Om en standard ljuddämpare inom en period på fem år från köpdatum visar sig
vara defekt och om det kan bevisas för oss att en sådan defekt beror på fel i
design, material eller utförande vid tillverkningstidpunkten, kommer vi enligt eget
tycke att reparera eller byta ut denna ljuddämpare eller återbetala det ursprungliga
köpepriset. Skador eller defekter som beror på missbruk, olyckor, felaktig
montering eller utsliten motorupphängning täcks inte under några som helst
omständigheter av bestämmelserna i denna garanti. Vi ansvarar inte för
transportomkostnader.
En liknande garanti gäller för andra produkter, inkl. emissionsprodukter som inom
ett år efter inköpsdatumet visar sig vara defekta.
Denna garanti är vårt enda ansvar mot kunden i samband med alla produkter och
kunden accepterar denna garanti istället för alla andra bestämmelser, förpliktelser
eller garantier, uttryckta eller underförstådda, lagenliga eller på annat sätt
relaterade till våra produkters tillstånd, kvalitet eller beskrivning eller deras syfte för
ett speciellt ändamål. Vi ansvarar speciellte inte för, dock utan att inskränka den
allmänna giltigheten av ovanstående, eventuella monteringskostnader eller
demontering av produkter, eller för driftsförlust, vinstförlust eller annan påföljande
förlust eller skada.
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RITNINGAR OCH MALLAR
Vi påtar oss inte ansvar för exaktheten i ritningar, mallar eller
specifikationer levererat av köparen.
SPECIFIKATIONER
Alla beskrivningar, storlekar, dimensioner, kapaciteter, vikter etc. ges i
god tro och uteslutande som riktlinjer och garanteras inte vara
fullständigt tillfredsställande. Vi förbehåller oss dessutom rätten till att
ändra alla specifikationer och återkalla eller byta ut delar i vårt
produktprogram utan föregående varsel.
LEVERANS
Alla angivna leveransdatum är bara de förväntade och vi kommer att
göra vårt bästa för att klara av dem, men vi ansvarar inte för
leveransförseningar, och vi accepterar speciellt inte något ansvar för
driftsförlust, vinstförlust eller andra påföljande förluster som kan uppstå
på grund av förseningar.
FÖRSÄNDELSER
Försändelsesättet kommer att göras efter vårt tycke om det inte
avtalas skriftligen.
Utgiften för frakt/transport/post kommer att krävas från köparen.
Förpackningar och lådor kan inte återanvändas och utgiften kommer
att betalas av köparen.
Om Eminox ombesörjer transporten gäller INCOTERMS 2010 CIP;
Om Kunden ombesörjer transporten gäller INCOTERMS 2010 FCA
North Warren Road Gainsborough, England eller FCA Södra
Långebergsgatan 26A 421 32, Västra Frölunda, Sweden ( beroende
på var godset är avhämtat).
FÖRLUST ELLER SKADA (Gäller bara för Storbritannien)
Om försändelsesättet väljs enligt vårt tycke kommer vi att reparera
eller ersätta varor som skadas eller tappas bort under transporten,
utan kostnad för köparen, förutsatt att vi får ett skriftligt meddelande
om en sådan förlust eller skada inom tre dagar efter leverans eller sju
dagar efter fakturamottagande.
Om försändelsesättet väljs av köparen eller köparen hämtar varor från
vår butik kommer ansvaret för varor att överlåtas till köparen vid
avsändningstidpunkten eller vid avhämtning från vår fabrik.
JURIDISK TOLKNING
Dessa bestämmelser skall i alla avseende tolkas och genomföras
enligt engelsk lagstiftning och alla parter samtycker till att underkasta
sig engelska domstolars jurisdiktion. Bortsett från detta kan vi
eventuellt driva saken i Skottland och Nordirland mot en part som är
bosatt innanför dessa domstolars jurisdiktion.
FORCE MAJEURE
Vi ansvarar inte för om produktionen eller leveransen förhindras,
krånglas till eller försenas på grund av strejk, lock-out eller andra
fackliga tvister, problem med att skaffa arbetskraft eller material,
maskin- eller anläggningsstopp, strömavbrott, statliga ingrepp eller alla
andra omständigheter som vi inte råder över.
ICKE-UPPFYLLANDE
Om köparen går på ackord med sina kreditorer gällande skuld eller det
görs utlägg eller utpantningar i varorna eller begår en
konkursbegrundande handling eller går i konkurs eller har pekat ut en
administrering av sina aktiviteter, förbehåller vi oss rätten att annullera
alla oexpedierade beställningar - förbehållet andra icke-uppfyllande
befogenheter som vi kan ha.
INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER
Copyright och alla andra industriella rättigheter till våra produkter
förbehålls av oss, och varken produkter eller ritningar levererade av
oss får kopieras utan vårt föregående skriftliga samtycke.
Det finns ingen garanti för att de levererade produkterna inte kränker
patent, copyright eller andra industriella rättigheter tillhörande
tredjeman.
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