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JLM Scandinavia AB

Allmänna försäljnings och leveransvillkor
1. Dessa allmänna bestämmelser ska tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Eventuella avvikelser från
bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Det eller de föremål som säljaren enligt parternas avtal ska leverera
benämns i dessa bestämmelser ”Produkten". Uttrycket innefattar också dokumentation och programvara enligt punkterna
4—7. När uttrycket "skriftig(t)” eller "skriftligen" används i dessa bestämmelser avses en handling underskriven av båda parter
eller brev, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.
Produktinformation & Priser
2. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet
uttryckligen hänvisar till dem. Produktpriset avser det pris som anges i offert och ordererkännande från leverantören.
Offertens giltighetstid kommuniceras mellan säljare och köpare.
Dokumentation och information
3. All dokumentation rörande produkten eller dess tillverkning, vilken före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena
parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom.
Mottagen dokumentation eller information får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det
för vilket den överlämnats. Med undantag för sådan dokumentation som nämns i punkt 4 får den inte utan medgivande från
den andra parten kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.
4. Säljaren ska senast vid leveransen utan särskild ersättning tillhandahålla köparen en uppsättning, eller det antal som
avtalats, av sådan dokumentation som är tillräckligt utförlig för att köparen ska kunna ombesörja montage, driftsättning, drift
och underhåll inklusive löpande reparationer av produkten. Säljaren är dock inte skyldig att tillhandahålla dokumentation för
tillverkning av produkten eller reservdelar.
I den omfattning det är tillåtet enligt relevant lagstiftning får säljaren, med köparens samtycke, uppfylla ovannämnda
förpliktelser genom att göra dokumentationen tillgänglig i elektronisk form.
Programvara
5. Med programvara avses i dessa bestämmelser den programvara som ingår i produkten och som består av
Ieverantörsprogram och/eller underlicensierade program.
Leverantörsprogram är sådan programvara som säljaren har rättigheterna till. Underlicensierade program är programvara som
tredje man har rättigheterna till och som säljaren med dennes medgivande upplåter nyttjanderätt till.
6. Om inte annat avtalats har köparen en i tiden obegränsad icke-exklusiv rätt att fritt nyttja leverantörsprogram vid användning
av produkten. Köparen får överlåta denna nyttjanderätt till senare förvärvare av produkten. Om inte annat avtalats behåller
säljaren rättigheterna till leverantörsprogram även om programmet utarbetats särskilt för köparen. Köparen får på eget ansvar
göra sådana anpassningar av leverantörsprogram som är förenliga med produktens allmänna ändamål.
7. Om inte annat avtalats är säljaren inte skyldig att tillhandahålla köparen källkoden till programvaran. Om inte annat avtalats
är säljaren inte heller skyldig att förse köparen med uppdaterade versioner av programvaran.

Leveransvillkor (leveransprov/besiktning)
8. Har leveransprov avtalats, ska provet utföras hos JLM Scandinavia AB i Malmö, såvida inte annan plats har avtalats. Har
tekniska krav för provet inte avtalats, utförs det i överensstämmelse med normal praxis inom vederbörande industribransch
det land där produkten tillverkas. Leveransgodkännande skall alltid signeras av från köparen behörig person. Om inget annat
anges i kontraktet gäller fritt Malmö som leveransbetingelse. Detta gäller både nya, begagnade, demo och låne maskiner.
9. Säljaren ska skriftligen underrätta köparen om leveransprov i så god tid att köparen kan närvara. Har köparen erhållit sådan
underrättelse, får leveransprov genomföras även om köparen inte är företrädd vid provet.
10. Visar sig produkten vid leveransprov inte vara i avtalat skick, ska säljaren snarast möjligt se till att produkten görs
avtalsenlig. Om köparen begär det ska nytt prov därefter utföras, såvida inte avvikelsen anses obetydlig.
Force Majeure
11. Leverantören befrias tillfälligt från sina skyldigheter att prestera enligt avtalet på grund av händelser eller omständigheter
utom leverantörens kontroll som inte hade kunna förutses vid avtalets ingående och som inte med rimliga åtgärder kan
övervinnas av leverantören.
Exempel kan vara krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier. Tvistemål skall avgöras av svensk domstol.
Ansvarsbegränsning
12. Leverantören ansvarar inte för inkomstbortfall, utebliven vinst, kontraktsförlust, indirekta förluster oavsett hur dessa än
har uppkommit.
Betalning
13. Betalning genomförs enligt kontraktet i samband med leverans eller enligt betalningsbetingelser i kontraktet (reserv &
slitdelar). Betalning görs senast på förfallodagen och i valuta enligt faktura.
Vid finansiering skall enligt svensk lag godkänd firmatecknare alltid signera relevanta handlingar. (Bankhandlingar). Produkten
förblir i JLM Scandinavias ägo till dess full betalning erhållits.
Garanti (nya maskiner)
14. Om inget annat anges tillämpas 12 månaders garanti från garantiregistrerings datum. Garantin gäller ej för tillbehör,
slitdelar, onormalt slitage, stötskador eller vid handhavandefel, transportskador eller skada som uppkommit från övrig
oaktsamhet. Maskinen får ej vara demonterad eller ombyggd utan skriftligt samtycke från leverantören. Maskinen skall under
garantitiden underhållas enligt av leverantören stipulerade serviceintervall.
Om inget annat anges garanterar leverantören att maskinen är CE godkänd enligt vid tillfället för köpet gällande reglemente.
Maskininformation
15. Årsmodell, tillverkningsår och maskin id framgår på maskinens ID-bricka. Maskin Id skall alltid överensstämma med
signerade kontraktshandlingar.
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