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BRIDGESTONE SWEDEN AB ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
Gäller från 2011-01-01
1.

INLEDNING
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig
överenskommelse mellan parterna.

2.

BETALNINGSVILLKOR
Alla priser gäller per 30 dagar netto såvida inte annat anges.
Betalnings datum räknas från faktura datum, dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med 1% per månad. Vid
kreditförsäljning debiteras faktureringsavgift. Med betalnings dag avses den dag då pengarna är tillgängliga på vårt
konto.

3.

Uppkommer före leverans skälig anledning antaga, att köparen ej kommer att kunna fullgöra betalningsskyldighet, äger
vi rätt begära säkerhet. Ställes ej säkerhet, som av oss godkännes, kan vi utan påföljd för oss annullera avtalet.

4.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Det levererade godset förblir vår egendom, till dess detsamma blivit tillfullo betalt. Accept eller annan förbindelse anses
icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

5.

GARANTIVILLKOR
Varje produkt som levererats av Bridgestones fabriker med fabriks- tillverkningsnummer och namn garanteras fritt från
felaktigheter i tillverkning eller material. Bridgestones skall ha rätt att välja mellan att avhjälpa felet, alternativt ersätta
den felaktiga produkten med likvärdig produkt. I övrigt skall Bridgestone ej ansvara för fel i produkt. Bridgestone
ansvarar icke för skador på personer eller egendom, förorsakade genom användandet av Bridgestones produkter.
Ej heller kan skador, som uppkommit på Bridgestones artiklar på grund av deras användande utanför angivna normer
eller förorsakade av yttre omständigheter, i något fall blir föremål för reklamation.
För varje ansökan om reklamation kan enbart Bridgestones egen artikel bli föremål för behandling i förhållande till sin
slitningsgrad, och ingen annan tilläggskostnad kan bli godkänd för återbetalning.

6.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Om fullgörandet av något av partens åtaganden enligt avtalet förhindras av omständigheter som parterna ej kunnat
råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning,
rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om
drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantörer
på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och
befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter
den avtalade leveransdagen.
Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader på grund av viss ovan angiven
omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

7.

SKILJEDOM
Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister däri omförmälda och därav härflytande
rättsförhållanden med vad därmed äger samband få ej dragas under domstols prövning utan skall slitas genom
skiljemän och enligt lag i säljarens land.
Part äger dock rätt att vända sig till allmän domstol för att erhålla betalning för ostridig och förfallen fordran.

8.

BEGRÄNSNING AV TALAN
Kund som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från leverantörens sida skall för att inte förlora sin
rätt till talan, skriftligen påtala felet eller försumligheten senast två månader efter det felet kom till kundens kännedom.
Skiljeförfarande kan ej påkallas sedan längre tid än 12 månader förflutit efter det fel eller försumlighet först påtalats

9.

MEGA FLEET
MegaFleet arbetsorder skall vara godkänd eller avvisad av Er som kund inom två veckor från att
arbetsordern har registrerats i systemet. Om detta inte sker, anser Vi den som godkänd av Er varpå faktura skickas.
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