Allmänna försäljnings- och leveransvillkor
Ver 2016.1
Kylpanel AB projekterar, tillverkar och monterar kyl- och frysrum.
Rummen byggs upp av sandwichpaneler med ytskikt av en stålplåt på båda sidor och med en kärna av Neopor eller
PUR (polyuretan).
1. TILLÄMPLIGHET
1.1 Med Kylpanel avses i dessa allmänna villkor Kylpanel i Nässjö
AB, org. nr 556671-5503.
Med Kunden avses det företag som beställt eller köpt tjänster eller
produkter av Kylpanel eller den som iklätt sig ett ansvar för
betalning av sådana tjänster eller produkter.
1.2 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på samtliga Kylpanels
leveranser och tjänster.
1.3 Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det avtal som
Kylpanel och Kunden ingått (”Avtalet”). Avtalet består, i
tillämpliga delar, av: (1) Förfrågan, (2) Kylpanels offert, (3)
Kundens order, (4) Kylpanels orderbekräftelse och (5) Allmänna
försäljnings- och leveransvillkor.
2. ORDER OCH OFFERT
Order blir bindande för Kylpanel först när den har bekräftats av
Kylpanel. Kunden äger inte rätt att avbeställa lagd order. Offerter
är gällande enligt datering på offert.
3. ÖVRIGA VILLKOR
Utöver angivna villkor i ”Allmänna försäljnings- och
leveransvillkor” gäller ABM07- vid materielleverans, ABT06- vid
totalentreprenad, ABT-U-07- vid underentreprenad på
totalentreprenad och i övriga fall AB04. Vid köp av konsument
gäller konsumentlagstiftningen. Om motstridiga uppgifter finns i
angivna villkor skall angivna villkor äga företräde före AB:s villkor)
3. LEVERANSTID OCH VILLKOR
Leveranstid framgår av offert. Normal leveranstid är 3-5 veckor
från den tidpunkt då Kylpanel erhållit ett godkännande av
tillverkningsritning från kund. Normalt levereras gods inklusive
emballage fritt arbetsplats men exklusive lossning.
4. BETALNINGSVILLKOR
Efter sedvanlig och godkänd kreditprövning erhålls en kredit
motsvarande den av kreditupplysningen angivna kreditgränsen.
Betalning sker normalt med 20% vid order och resterande 30 dagar
efter leverans/ montage. Betalningsvillkor är 30 dagar från
fakturadatum. Betalning ska ske i svenska kronor.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med tolv (12) procent
per år. Vid försenad betalning har Kylpanel dessutom rätt att
innehålla leverans av tjänster och produkter till Kunden, kräva att
godtagbar säkerhet ställs samt att häva avtalet. Vid större leveranser
eller vid entreprenader upprättas en prestationsbunden
betalningsplan.
5. REKLAMATION
Reklamation av produkt eller tjänst skall ske skriftligen omgående
efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts av
Kund.
5. GARANTI
Kylpanels produkter och tjänster omfattas av garanti enligt AB:
villkor (Allmänna bestämmelser: ABM07, ABT-U-07, ABT06,
AB04)
Garantiåtgärder vidtas först efter skriftlig reklamation och skall
alltid godkännas av Kylpanel. Av kund egna vidtagna åtgärder, ej
godkända av Kylpanel ersätts inte.
Skador från påkörningar, onormalt slitage, icke regelbundet
underhåll enligt Kylpanels drift och skötselinstruktion eller
överbelastningar omfattas inte av Kylpanels garanti.
5. MONTAGE
Kylpanels produkter kan köpas inklusive eller exklusive montage.
Då Kund köpt en produkt inklusive montage gäller följande:
Kylpanel monterar värmeslinga (i förekommande fall),
sandwichpaneler, dörrar samt utför fogning av skarvar.
Anslutningsplåt monteras mot angränsande byggdelar, dvs ett fullt
färdigt rum. I Kylpanels åtagande ingår inte el-, vent-, håltagningeller kylarbeten. Montage förutsätts kunna utföras vid samma
tillfälle utan avbrott.
Montageplatsen skall vara avstädad, fri från material, torr och
tempererad.
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Elström, 220V skall finnas i anslutning till montageplats.
Undergolv förutsätts ha en jämnhet enligt ByggAMA.
Transportväg och passage vid intransport av paneler skall vara för
lastpall B1,2x L2,7 x H 2,4m. Transportvägen skall vara jämn,
körbar med pallyft eller likvärdigt. Kylpanel ansvarar för ställningar
och/ eller lift för Kylpanels montage. Efter montage avstädas
rummen från Kylpanels byggavfall. Städning från andra
entreprenörer/ montage ingår ej. Byggavfall förutsätts kunna
slängas i avsedd containers vid montageplats.
Kylpanels montörer skall erbjudas matplats/ wc i bod eller
liknande.
6. INFORMATION, SEKRETESS OCH
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Leveransvillkor, betalningsvillkor och priser är konfidentiellt och
får inte delges tredje part eller partner som inte berörs av offert
eller leverans.
Ritningar och tillverkningstekniska hemligheter som krävs för
produkt eller dess tillverkning och som Kylpanel överlåter till
säljaren får inte utan Kylpanels skriftliga godkännande användas
eller kopieras.
Kylpanel är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
1998:204 och kan komma att behandla personuppgifter i enlighet
med lagstiftningen för att kunna fullgöra sitt åtagande. Kylpanel
äger rätten att utan vederlag eller föregående tillstånd, att i sin egen
marknadsföring använda Kunden som referens.
7. INSOLVENS
Om Kunden blivit försatt i konkurs, inlett förfarande om
företagsrekonstruktion, inställt
sina betalningar eller i övrigt enligt Kylpanels bedömning får anses
vara på obestånd så att
köpeskillingen inte rätteligen kan erläggas äger Kylpanel rätt att
häva avtalet avseende ännu icke betald del av produkter och/ eller
tjänster.
8. FORCE MAJEURE
Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen
försvåras eller förhindras på grund av omständighet som part inte
kunnat råda över och vars följder part inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt,
krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof,
inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse,
myndighetsingripande samt fel eller försening i material eller
tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här
angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från
skadestånd och andra påföljder. Part som önskar åberopa
befrielsegrund enligt denna punkt ska utan oskäligt dröjsmål lämna
den andra parten skriftligt meddelande härom. Om parts
fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet till väsentlig del
förhindras för längre tid än tre månader på grund av omständighet
som anges ovan får den andra parten skriftligen avbeställa en order
med omedelbar verkan.
9. ÖVERLÅTELSE
Part äger inte rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina
rättigheter och skyldigheter utan den andra Partens skriftliga
godkännande. Kylpanel äger emellertid rätt att överlåta order
inklusive rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom samma
koncern eller till av Kylpanel utsedd uppdragstagare. Likaså äger
Kylpanel rätt att överlåta utestående fordran mot Kunden till tredje
man.
10. TVISTLÖSNING
Eventuell tvist hanteras enligt AB: villkor (Allmänna bestämmelser:
ABM07, ABT-U-07, ABT06, AB04)
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