Västerås 2014-09-19
BETALNINGS & LEVERANSVILLKOR Accessum ek. för.
För alla varu och tjänsteleveranser från Accessum ek. för. gäller följande betalnings- och leveransvillkor.
1.OFFERT
Offert gäller 30 dagar från offertdatum om inte annat angivits.
2. ORDER
Efter av Accessum accepterad orderbekräftelse gäller avtal enligt offerten. Undantag från dessa försäljnings och leveransvillkor är endast bindande i det fall
då det finns skriftlig överenskommelse härom. Exempelvis kan avtalade villkor i offerten ersätta delar av Accessum:s leveransvillkor. Leveranstid och
betaltid är exempel på sådana undantag.
3. LEVERANSTID
Angiven leveranstid räknas från det att order mottagits och allt för produktionen nödvändigt och av Accessum godkänt material, tekniska underlag eller
riktlinjer har kommit Accessum tillhanda. Om Kunden inte uppfyllt dessa villkor eller på annat sätt försenat leveransmöjligheterna, t.ex. genom ändring i
order, eller givit ofullständiga uppgifter, har Accessum rätt att förlänga leveranstiden med efter omständigheterna rimlig tid.
4. KVALITET
Produktion utförs med användning av det originalmaterial som Kunden tillhandahåller, och sker i enlighet med vid varje tillfälle gällande specifikation som
Accessum tillämpar för ifrågavarande produktion/tjänst och produktionstillfälle eller annat som skriftligen överenskommits med Kunden. Som fel anses
inte, vad som enligt beprövad yrkeserfarenhet kan anses som en ringa avvikelse från av Kunden tillhandahållet originalmaterial. Detsamma gäller avvikelser
vilka orsakats av originalmaterial eller information som tillhandahållits av Kunden eller annan på dennes sida, och fel som orsakats av oriktigt brukande på
Kundens sida. Vid extra stora krav på t.ex. färgöverensstämmelse eller dylikt kan prisjustering förekomma.
Vid inventeringsarbeten gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning skall innan beställning anses vara godkänd Kunden klart ha
definierat enl. vilka krav (t.ex. bestämmelser, formulär, kvalitet o.d.) Accessum skall arbeta. Förslag på åtgärder gällande tillgänglighet för personer med
funktions-nedsättning bör i mer komplicerade fall, tekniskt och ekonomiskt, bedömas av byggnadstekniskt fackfolk.
Till grund för Accessums Tillgänglighetsarbeten ligger ABK 09.
5. PRISER
Om inte annat skriftligt avtalats är samtliga priser angivna i svenska kronor (SEK), fritt Accessum i Västerås, exklusive gällande skatter t.ex. mervärdesskatt.
Likaså kommer ev. fraktkostnader, resekostnader samt beställda tillkommande uppdrag att tilläggsdebiteras. Accessum äger rätt att från gång till annan
justera priserna på sina produkter eller tjänster. Om Accessum:s omkostnader höjs som följd av ökade kostnader för råmaterial, frakter, försäkringspremier,
tullavgifter, varukostnader, valutakurser eller andra orsaker som Accessum inte själva råder över, förbehåller sig Accessum rätten att reglera samtliga priser
i förhållande till detta. Accessum debiterar i normalfallet påbörjad halvtimme som minsta enhet för fakturering.
6. BETALNING
Betalningsvillkor för av Accessum godkända kreditkunder är normalt 30 dagar från fakturadatum, Accessum:s bankgiro 235-1708 tillhanda. Vid betalning
efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 9,50%. Anmärkningar mot faktura skall göras inom 8 dagar.
7. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Levererat gods förblir Accessum:s egendom tills dess det blivit fullt betalt. Om kreditvärdighetsundersökning indikerar hög risk för att Kunden ej kommer att
fullfölja sina betalningsåtaganden, äger Accessum rätt att omedelbart avbryta arbetet/produktionen samt innehålla allt mottaget och producerat material
(inkl. Kundens originalmaterial) tills dess att full betalning erlagts för Accessum:s samtliga fordringar. (inkl. fordringar som ännu inte förfallit till betalning).
8.KREDITER
Accessum förbehåller sig rätten att göra kreditbedömning avseende Kunden. Om Kunden ej bedöms vara kreditvärdig, har Accessum rätt att begära kontant
betalning vid leverans, förskottsbetalning före eller under produktionen, eller att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan ersättningsansvar gentemot
Kunden. Vid arbeten som sträcker sig över längre tid förbehåller Accessum sig rätten att fakturera löpande enl. överenskommelse. (Som längst gäller
månadsfakturering.)
9. ANSVAR
Till Accessum inlämnade objekt förvaras i kontorsrum som är låsta och larmade med åtgärd. Vid krav på ännu större förvaringssäkerhet än Accessum:s
normala rutiner (ex.vis säkerhetsskåp eller dylikt) kan kunden få tillkommande kostnader som får diskuteras från fall till fall. Inlämnade negativ, dokument
eller liknade ersätts vid förlust, om möjligt, endast med motsvarande mängd råmaterial. Accessum har förutom sedvanlig företagsförsäkring också
ansvarsförsäkring för konsulter enl. ABK 09. Accessum tar inte ansvar för driftstopp, tappad arbetsförtjänst eller andra indirekta kostnader mot tredje part.
10. MOTTAGET MATERIAL OCH ARBETE I KUNDENS LOKALER
Accessum genomför kontroll av mottaget material och ev. uppkomna transportskador från Kunden. Vid upptäckta fel kontaktas Kunden omgående.
Accessum kan dock ej ta något ansvar för Kundens material beträffande beskaffenhet och kvalitet. I den händelse Accessum eller av Accessum nyttjade
resurser påför felaktigheter, skall Accessum korrigera dessa. Vidare skall Kunden tillhandahålla Accessum allt för produktionen nödvändigt originalmaterial,
fritt Accessum Västerås, alternativt underleverantör, och i enlighet med av Accessum vid varje tillfälle tillämpade specifikationer. Så länge som så icke har
skett äger Accessum rätt att skjuta upp den aktuella produktionen. Kunden skall tillhandahålla: tydliga uppdaterade instruktioner om vad som gäller vid
arbete i Kundens eller av denne utpekade lokaler, de passerkort eller annan behövlig hjälp som krävs för att Accessum skall kunna utföra sitt arbete på
plats. Fördröjning i arbetet pga brister i ovanstående ansvar från kundens sida debiteras som full arbetstid.
11. REKLAMATIONER
Om Kunden vid mottagandet av varan/tjänsten finner att avtalad mängd eller kvalitet ej levererats, åligger det Kunden att meddela Accessum härom så att
Accessum ges möjlighet att rätta till felet. Om fel upptäcks vid leverans skall reklamation, för att vara giltig, framställas skriftligen inom 10 dagar från när
godset levereras till beställaren. När leveransen går till annans lager skall godset kontrolleras snarast möjligt, dock senast inom 20 dagar. Accessum åtar sig
att inom rimlig tid rätta till ev. brister i levererad produkt eller tjänst.
12. FORCE MAJEURE
Om leverans inte kan ske på grund av force majeure, har Accessum inte något ansvar. Båda parter har rätt att pga Force Majeure helt eller delvis annullera
avtal eller uppskjuta leverans utöver den överenskomna leveranstiden. Force majeure gäller vid: konsekvenser av brottslig handling, brand, arbetskonflikt,
krig, mobilisering, invasion, militärinkallelse, terrorbrott, blockad, avspärrningar, politiska oroligheter, statsingrepp av någon art, elavbrott, drivmedelsbrist,
väderlek, försenade transporter eller andra omständigheter som ligger utanför Accessum kontroll och som påverkar Accessum möjligheter att uppfylla sina
leverantörsförpliktelser.
13. TVISTEMÅL
Tvist om detta avtal, dess tolkning eller tillämpning, så och annan tvist som har sin upprinnelse i detta avtal, skall avgöras av svensk allmän domstol.
Dessa villkor gäller from 2014-09-15 till dess ny utgåva utkommer.
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