Techno Components Sweden AB Allmänna leveransbestämmelser
1. Vid order gäller förutom allmänna leveransbestämmelser enligt NL01 våra nedan angivna
leveransbestämmelser. Vid konkurrens mellan NL01 och våra bestämmelser gäller våra
bestämmelser.
2. Leveransdagens priser gäller vid fakturering. Valuta och materialpriser från offertdatum
debiteras med de förändringar som skett fram till leverans dag.
3. Säljarens skriftliga orderbekräftelse är bindande för köparen om eventuella anmärkningar
inte framställs omedelbart.
4. Ställkostnad, verktygskostnad, fixturkostnad samt certifikat debiteras. Debitering kan även
göras av dessa kostnader i efterhand om ändringar i ritningsunderlag eller ordervolymen
minskar dramatiskt.
5. Kostnad för emballage tillkommer enligt följande prislista om inget annat är överenskommet.
Kartong 10 kr Lock 25 kr VCI Papp‐ark 25 kr Lock Plywood 40 kr Halvpall 80 kr Halvpall Ram
80 kr Helpall 100 kr Helpall Ram 100 kr. Engångspall Hel 80 kr Engångspall Halv 50 kr.
6. Alla frakter gäller ‐fritt lager Värnamo eller ‐fritt tillverkande fabrik då direktleverans
tillämpas.
7. Betalningsvillkor är 30 dagar om inget annat överenskommit. Vid försenad betalning
tillkommer dröjsmålsränta jämte lagstadgade ränteavgifter med 20%.
8. Vid annullerad order krävs en skriftlig annullering för att ordern skall strykas. Köparen äger Ej
rätt att returnera gods vilket överensstämmer med ritningsunderlag. Retur av gods skall ske
senast inom 14 dagar efter mottagandet för att gälla för kreditering av varan. Returen skall
vara skriftlig och klart ange vad som avviker från ritningsunderlaget. Vid reklamation ersätts
köparen endast av värdet på levererad vara. Ersättning kan inte ske till köparen på den
förädling som han själv utfört på den levererade varan, såsom bearbetning, ytbehandling,
montering eller annan liknande efterbearbetning. Artiklar med större antal kontrolleras och
levereras i enlighet med kvalitetsregel 50PPM som mål. Reklamationer under 50 PPM
accepteras Ej.
9. Köparen är inte berättigad till ersättning eller skadestånd för försenad leverans. I de fall
Techno Components Sweden AB meddelat ny leveranstid på nytt ordererkännande.
10. Skriftlig anmärkning på faktura senare än 14 dagar godkänns Ej.
11. Säljaren äger rätt att leverera ±10 % på beställt antal om inget annat är skriftligen
överenskommit.
12. Avropsorder vilken inte är uttagen senast ett år efter ordererkännande kommer automatiskt
att levereras ut.
13. Levererat gods förblir säljarens egendom tills dess det blivit till fullo betalt. Accept eller
annan förbindelse anses inte som betalning, förrän den helt inlösts.
14. Skiljedom.
Tvist med anledning av avtalet och till detta gällande bestämmelser skall avgöras av
skiljemän och enligt svensk lag.
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