KAABS RECYCLING AB:s ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
1. TILLÄMPLIGHET

5. LEVERANS, TRANSPORT OCH LOSSNING

1.1 Med Bolaget avses i dessa allmänna villkor KAABS Recycling AB, org. nr
556099-3221. Bolaget arbetar med köp, mottagande, transport och försäljning av
bi- och spillprodukter från tillverkning, såsom stål, järn, metallspill och ädelmetaller (inte miljöfarligt avfall). Alla produkter som enligt Bolagets policy hanteras av
Bolaget benämns nedan Produkterna.

5.1 I samband med leverans av Produkter ska Kunden registreras hos Bolaget och
uppge de uppgifter Bolaget efterfrågar.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för Bolagets Avtal med kund (”Kunden”) såvida
Bolaget och Kunden inte skriftligen och uttryckligen överenskommit om annat
med hänvisning till den del av dessa allmänna villkor som inte ska äga tillämplighet.
1.3 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på samtliga Bolagets tjänster samt försäljning av Produkter. Ett urval av Bolagets vid var tid gällande sortiment av Bolagets
tjänster och Produkter finns tillgängligt på Bolagets webbplats eller kan annars
begäras från Bolaget. Bolaget äger rätt att göra tillägg till, ta bort eller förändra
Bolagets tjänster och Produkter när som helst.
1.4 Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det avtal som Bolaget och
Kunden ingått (”Avtalet”). Avtalet består, i tillämpliga delar, av (i) skriftligt avtal,
(ii) Bolagets försäljningsbekräftelse, (iii) dessa allmänna villkor och (iv) Kundens
avrop. Vid motstridighet mellan ovan angivna dokument ska dessa allmänna villkor ha företrädesrätt varefter övriga dokument ska gälla i nämnd ordning.
1.5 Överenskommelser om avvikelser från dessa allmänna villkor och skriftligt
avtal ska författas skriftligen och undertecknas av Bolagets verkställande direktör
och Kunden för att vara gällande. Kundens eventuella egna allmänna villkor ska
bara tillämpas om de skriftligen accepterats av Bolaget med uttrycklig hänvisning
till sådana allmänna villkor.
2. ORDER OCH OFFERT
Order blir bindande för Bolaget först när den har bekräftats skriftligen av Bolaget.
Kunden äger inte rätt att avbeställa lagd order. Vid Bolagets försäljning av Produkter där fast pris har avtalats är Bolaget endast bundet av Avtalet i den mån
Bolaget har Produkterna tillgängliga. För det fall Bolaget inte kan leverera Produkter eller utföra tjänster omfattade av ett avtal har Kunden ingen rätt att kräva ersättning. Om inte annat framgår av offerten ska en offert utgiven av Bolaget vara
gällande i 20 dagar.
3. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
3.1 Priset för tjänster och Produkter framgår av Bolagets skriftliga offert eller försäljningsbekräftelse. Bolaget har rätt att när som helst ändra priserna. Alla priser
gäller exklusive mervärdesskatt. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst
ändra skrivfel eller felberäkningar. Kunden ska betala utan rätt till kvittning eller
avräkning.
3.2 Om nya lagar, förordningar eller andra beslut av myndigheter som träder i
kraft under avtalsperioden utökar arten eller omfattningen av Bolagets åtaganden,
sättet för dess utförande eller medför tillkommande avgifter eller skatter hänförliga till Produkt, har Bolaget rätt att omedelbart justera priset från den tidpunkt då
sådan lagstiftning eller beslut började gälla.

5.2 Vid Bolagets transport av Produkter till Kunden övergår risken för Produkterna på Kunden när Produkterna är avlastade från Bolagets fordon, eller från
fordon tillhörande av Bolaget anlitad transportör. Detta gäller oavsett vad som
framgår av den senaste versionen av ”INCOTERMS”.
5.3 Kunden ska tillse att de lokaler och ytor där Bolaget ska utföra sitt arbete hos
Kunden är ändamålsenliga och säkra i arbetsmiljöhänseende. Kunden är samordningsansvarig för arbetsmiljön på arbetsstället. Kunden ansvarar för att det alltid
finns körbar väg till och från Kundens hämtställe och för att in- och utfarter hålls
fria från snö och is.
5.4 Leveransvillkor ska tolkas i enlighet med den senaste versionen av ”INCOTERMS”.
6. FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER
6.1 Bolaget förbehåller sig rätten att leverera Produkterna till Kunden i delleveranser. För det fall leveransen på Kundens begäran skjuts upp, ska Kunden svara
för alla kostnader och utgifter som kan uppstå som en följd av den uppskjutna
leveransen. Om en leverans försenas mer än 3 månader kan Kunden skriftligen
begära leverans inom en skälig och slutlig tidsfrist vilken inte får vara kortare än 3
veckor. Om Bolaget inte kan leverera inom den begärda tiden, och detta inte beror på någon omständighet hänförlig till Kunden, har Kunden rätt att häva beställningen av de försenade Produkterna. Kundens rätt att häva försenade Produkter enligt denna punkt utgör den enda påföljd som Kunden har rätt att göra
gällande i händelse av försenad leverans.
6.2 Kunden ska vid mottagen leverans kontrollera Produkterna utifrån synliga fel
och att kvantiteten stämmer med vad som angivits på packsedlar samt kvittera
mottagandet av Produkterna. Om den levererade kvantiteten av Produkter avviker
från vad som avtalats ska Kunden omgående, dock senast efterföljande arbetsdag,
meddela detta till Bolaget. Underlåter Kunden att reklamera i enlighet med ovan
förlorar Kunden sin rätt att åberopa avvikelsen eller skadan.
6.3 Alla Produkter måste följa vid var tid gällande tillämplig lagstiftning.
7. REKLAMATION
7.1 Reklamation avseende fel eller brist i tjänst eller Produkt som Bolaget har tillhandahållit ska ske skriftligen omgående efter det att felet eller bristen upptäckts
eller borde ha upptäckts av Kunden. Med undantag för vad som anges ovan i
punkten 6.2 får Kunden under inga omständigheter åberopa fel eller brist som
inte har reklamerats inom 3 veckor efter det att tjänsten utfördes eller Produkten
levererades.

3.3 Betalningsvillkor gäller enligt skriftligt avtal mellan Bolaget och Kunden. Vid
försenad betalning utgår dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månad. Vid
försenad betalning har Bolaget dessutom rätt att innehålla leverans av Produkter
till Kunden, kräva att godtagbar säkerhet ställs samt häva Avtalet.

7.2 Om en av Bolaget tillhandahållen tjänst eller Produkt är behäftad med fel eller
brist och detta inte beror på Kunden eller Kundens personal och Kunden inom
rätt tid reklamerat felet eller bristen, ska Bolaget, på egen bekostnad åtgärda felet
eller bristen, företa omleverans eller medge prisavdrag till Kunden motsvarande
felet eller bristen. Reklamation kan endast ske under förutsättning att Produkten
är intakt och återförbar samt att felet eller bristen har dokumenterats på lämpligt
sätt. Reklamation av Produkter som sammanblandats eller på annat sätt modifierats accepteras inte. Utöver vad som anges i denna punkt svarar Bolaget inte för
fel eller brister.

3.4 Bolagets uppgift om Produkters vikt och kvalitet ska utgöra grund för prisberäkning om inte annat särskilt överenskommits.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

4. AV BOLAGET TILLHANDAHÅLLET MATERIAL
Av Bolaget tillhandahållet material eller utrustning, av vad slag det vara må, förblir
Bolagets egendom och får inte flyttas, eller av Kunden nyttjas, till annat ändamål
än det som finns angivet i Avtalet. Bolaget äger rätt att hos Kunden utföra underhåll och reparationer på egendom som tillhör Bolaget. Kunden är skyldig att vårda
Bolagets egendom samt att vid skadegörelse omgående rapportera detta till Bolaget. Kunden svarar för skada på Bolagets egendom som är hänförlig till Kundens
oaktsamhet eller felaktiga handhavande.

8.1 Vid parts avtalsbrott har den andra parten rätt till ersättning för skador hänförliga till avtalsbrottet. Bolagets ansvar under Avtalet är dock begränsat till direkta skador och per skada till ett högsta belopp om fem (5) miljoner SEK och
sammanlagt tio (10) miljoner SEK per tolvmånadersperiod. Bolaget ansvarar inte i
något fall för indirekta förluster eller följdskador såsom exempelvis utebliven vinst
eller produktionsbortfall.
8.2 Bolagets ansvar för fel, brister, förseningar och övriga avtalsbrott är begränsat
till vad som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor. Kunden har inte rätt att
göra gällande några andra påföljder än de som anges i dessa allmänna villkor.
9. ÄGANDERÄTT
Äganderätten till Produkter som levererats av Bolaget övergår till Kunden efter
genomförd avlastning från Bolagets fordon eller från fordon tillhörande av Bolaget anlitad transportör. Äganderätten till Produkter som hämtas av Kunden hos
Bolaget övergår till Kunden efter genomförd lastning på Kundens fordon eller på
fordon tillhörande av Kunden anlitad transportör.
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10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
10.1 Avtalstiden framgår av det av parterna individuellt tecknade Avtalet.

13. SEKRETESS

10.2 Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i förtid om den
andra parten begått ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtagit rättelse inom trettio
(30) dagar efter skriftlig uppmaning. Bolaget äger vidare rätt att med omedelbar
verkan säga upp Avtalet om dröjsmål med betalning föreligger med mer än två (2)
veckor. Uppsägning av Avtalet enligt denna punkt ska ske skriftligen.

Bolaget och Kunden förbinder sig att inte för utomstående avslöja information
och kunskap om den andra parten, som denne fått del av som en följd av samarbetet under och fullgörandet av Avtalet och som dessförinnan inte var tillgänglig
för part eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot denna
bestämmelse.

11. FORCE MAJEURE

14. SOCIAL HÅLLBARHET

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 och inom rimliga kommersiella gränser kunde ha
undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda,
blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, pandemi eller epidemi, inskränkningar
i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel
eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här
angivits, ska detta oberoende av om omständigheten hade kunnat förutses, 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.

Bolaget prioriterar ansvarstagande och hållbarhet, och följer internationella riktlinjer definierade i FN:s Global Compacts tio principer, Barnrättsprinciperna för
företag, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Bolaget fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet,
integritet och ärlighet i alla delar av dess näringsverksamhet i alla länder. Bolaget
fördömer även barnarbete, tvångsarbete och arbetsvillkor som kan uppfattas som
skadliga, otillbörliga eller direkt farliga. Kunden åtar sig att alltid agera i enlighet
med de riktlinjer och rättsakter som anges ovan.
15. TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

12. ÖVERLÅTELSE
Part äger inte rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter utan den andra Partens skriftliga godkännande. Bolaget äger emellertid
rätt att överlåta Avtalet inklusive rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom
samma koncern eller till av Bolaget utsedd uppdragstagare. Likaså äger Bolaget
rätt att överlåta utestående fordran mot Kunden till tredje man.
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Tvist i anledning av Avtalet ska, om Bolaget så begär, slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande
ska gälla om inte institutet – med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter – bestämmer att Reglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk rä

