1(3)

Allmänna leveransvillkor för handeln med eltillbehör 01.01.2020 (gäller tillsvidare)
1. Tillämpning av villkoren

6. Villkor för leverans av vara

Dessa leveransvillkor tillämpas i handeln med
eltillbehör mellan Rexel Finland Oy och kunden,
såvida inte annat skriftligt avtalats. I dessa villkor
anges Rexel Finland Oy som Säljare och kunden
som Köpare. ”Avtalsparterna” avser båda två.

Leveransvillkoret är FINNTERMS 2001, CPT, dvs.
säljaren levererar godset till en fraktare för transport
on FINNTERMS 2001, CPT, till en angiven
destination - leveransavgift och fraktkostnader
faktureras. Vid exporthandel tillämpas INCOTERMS
2010, som avtalas separat för varje leverans.
Köparen ska informera Säljaren, ifall transporten på
grund av mottagningsförhållandena inte kan ske på
det sätt Säljaren meddelat.

2. Priser
Som grund för prissättningen används de priser på
fullständiga förpackningar som Säljaren tillämpar på
leveransdagen. På priserna beviljas vid tillfället
gällande rabatter i enlighet med försäljningsvillkoren.
Vid kundspecifika och vid fabriksleveranser tillämpas
en för varje fall separat avtalad prissättning.
Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. Skatten
faktureras enligt vid tillfället gällande lagstiftning. Om
gällande priser inte föreligger på leveransdagen,
tillämpas de priser som senast har varit i kraft.
3. Giltighetstid för skriftlig offert
Säljarens skriftliga offert gäller 30 dagar från
offertens datering, såvida inte annat anges i offerten.
En order är bindande efter att Säljaren har bekräftat
den

7. Försäkring av vara
Säljaren försäkrar transporten för Köparens räkning,
såvida inte annat skriftligt avtalats, och debiterar
transportförsäkringsavgifterna specificerade i
fakturan. Varans mottagare är skyldig att söka
ersättning för skador som inträffat under transporten
direkt från det försäkringsbolag där ifrågavarande
transport är försäkrad. Förhandsanmälan om skada
bör göras inom sju (7) dagar efter det att varan
mottagits. Skada på vara berättigar inte till vägran
att ta emot varan eller till vägran att betala fakturan.
Beställaren debiteras försäkringsavgifterna i
samband med fakturan som gäller varan.
8. Leveranstid

4. Krav som ställs på leveransen
Leveransen ska uppfylla de krav som anges i
avtalsdokumenten eller i produktförteckningar som
dokumenten hänvisar till. Varan ska vid
leveranstidpunkten uppfylla de krav som gällande
stadgar (lag, förordning, statsrådets och ministeriets
beslut) ställer. Om stadgar av denna typ ändras efter
det att offerten getts bör avtalsparten omedelbart
meddela om ändringen till den andra avtalsparten.
Ändringarnas inverkan på köpesumman fastställs i
punkt 18.
5. Ägande- och dispositionsrätt till tekniska
dokument
Bilder, ritningar, kalkyler och andra tekniska
dokument i anknytning till offerten tillhör Säljaren.
Offertmottagaren har inte rätt att använda
dokumenten till egna ändamål eller på sätt som
länder till skada för Säljaren och inte heller ge
information om dokumenten till tredje part.

Leveransen sker vid avtalad tidpunkt. Om annat inte
avtalats levereras lagervara med följande möjliga
transport på reguljär linje eller i övrigt utan dröjsmål.
Leveranstiden börjar den dag då ordern godkänts i
Säljarens ordersystem. Om Säljaren har motiverat
skäl att anta att Köparens ansvarsförmåga är
nedsatt, har Säljaren rätt att få en säkerhet för sina
fordringar. Säljaren har rätt att låta bli att leverera
den beställda varan om Köparens kreditgräns har
överskridits, eller om ordern leder till att
kreditgränsen överskrids, eller säkerhet inte har
ställts,
9. Meddelande om försening
Säljaren och Köparen bör omedelbart meddela
varandra, ifall det finns risk för att leveransen eller
mottagandet av varan försenas. När Säljaren eller
Köparen informerats om förseningen meddelar
han om detta till den andra avtalsparten och anger
samtidigt skälet till förseningen och den
uppskattade nya leveransdagen.
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10. Försening och hävning av köp
Om Köparen kan visa att han har orsakats direkt
skada på grund av försening orsakad av Säljaren,
har Köparen rätt till skadeersättning på 0,5 % av
den försenade varans värde per vecka. Det högsta
beloppet på skadeersättning som betalas p.g.a.
försening uppgår till 7,5 % av den försenade varans
värde.
Om leveransen försenas mer än 15 veckor och
ingenting fortfarande har skett, kan Köparen
skriftligt kräva leverans inom en rimlig tidsfrist på
minst en vecka. Om Säljaren inte fullgör sin
leveransskyldighet inom den tidsfrist som Köparen
ställt, kan Köparen skriftligt häva avtalet för den del
som gäller den försenade leveransen.
Köparen har inte på grund av förseningen rätt att
kräva annan ersättning eller kompensation än vad
som fastställs ovan i denna punkt 10.

11. Force majeure
Oberoende av de bestämmelser om försening som
anges i dessa avtalsvillkor har avtalspart rätt till en
skälig förlängning av tiden för fullgörandet av de
skyldigheter som detta avtal förutsätter, ifall
fullgörandet av skyldigheterna hindras eller i oskälig
grad försvåras på grund av krig, export- eller
importstopp, naturkatastrof, stridsåtgärder eller
annan av parten oberoende exceptionell och på
förhand oförutsägbar omständighet. Ifall någon av
ovan nämnda omständigheter inträffar ska
avtalsparten omedelbart skriftligt meddela den
andra avtalsparten om detta med risk att han annars
förlorar sin rätt att åberopa dessa omständigheter
som motiv för befrielse.
12. Fel i vara
Köparen ska ifall varan har något fel eller någon
brist omedelbart rikta en reklamation till Säljaren,
dock senast inom 7 dagar efter att Köparen har
observerat eller borde ha observerat felet eller
bristen. Säljarens ansvar för fel i vara upphör i
samtliga fall ett (1) år efter det att varan överlåtits.
Ifall Köparen inte gör en reklamation inom ovan
nämnda tidsfrist förlorar han sin rätt att åberopa fel
i vara. För såld vara gäller garanti som beviljats av
tillverkaren. Säljaren svarar inte för att villkoren i
tillverkarens garanti uppfylls.
Om Säljaren inte inom skälig tid efter att ha fått
Köparens reklamation reparerar felet eller
levererar en ny vara, kan Köparen (a) låta göra
behövliga reparationer på Säljarens bekostnad
förutsatt att Köparen handlar förnuftigt och rimligt;
eller (b) kräva att köpesumman minskas med
högst 15 %. Om felet är väsentligt och Säljaren
inte inom skälig tid efter att ha fått Köparens

reklamation har reparerat felet eller levererat ny
vara, kan Köparen häva avtalet till den del som
gäller den felaktiga varan. Om Köparen häver
avtalet har Köparen rätt till ersättning för direkt
skada som han lidit på grund av felet.
Ersättningsbeloppet uppgår till högst 15 % av den
felaktiga varans skattefria pris.
Säljaren ansvarar inte för reparationskostnader för
ett fel för den del av kostnaderna som har orsakats
av att man vid reparationen har varit tvungen att
åtgärda annat än den av Säljaren levererade varan.
Köparen har inte till följd av fel i vara rätt att kräva
annan ersättning eller kompensation än vad som
fastställs i denna punkt 12.
13. Ansvarsbegränsningar
Säljaren svarar inte för produktionsförluster,
eventuellt utebliven vinst eller annan indirekt
skada. Säljaren svarar inte heller för skada på
annan egendom som varan orsakat.
Om Köparen och varans tillverkare eller leverantör
har ett direkt avtalsförhållande för varans
försäljning och Säljaren i huvudsak erbjuder
logistiktjänster eller andra tjänster, ger Säljaren
ingen garanti för varans egenskaper och svarar
inte för fel i varan, försening av leverans eller
andra aspekter utom till den del de är påföljd av
Säljarens oaktsamma försummelse eller felaktiga
förfarande
vid
Säljarens
utförande
av
logistiktjänster eller andra tjänster. Det ovan
nämnda gäller också i det fall att Säljaren får
äganderätt till varorna innan äganderätten övergår
till Köparen eller att Säljaren fakturerar Köparen
för varorna. Säljarens totalansvar är i alla fall
högst 15 % av det skattefria priset på de varor som
fel, försening eller annan ansvarsfråga gäller eller
är anknuten till.
14. Överlåtande och granskning av vara
En följesedel bör medfölja varan eller tillgång till
orderbekräftelse. Köparen ska vid mottagandet av
varan förvissa sig om att leveransen motsvarar
följesedeln eller orderbekräftelsen och noggrant
kontrollera att den till det yttre är oskadd. Innan
varan används, fästes eller installeras ska
Köparen
ytterligare
synnerligen
noggrant
genomföra en ändamålsenlig granskning av
varan.
15. Returneringar
Returneringar förutsätter alltid att Säljaren på förhand
har gett sitt medgivande. Vara som returneras utan
överenskommelse krediteras inte. Returneringen ska
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ske inom 30 dagar efter att varan har levererats.
Varan som returneras bör vara felfri och hel och i sin
ursprungliga leveransförpackning.
Returförsändelsen bör innehålla en returanmälan
gjord av Säljaren. Om returneringen inte beror på
Säljarens fel, krediteras Kunden det fakturerade
beloppet minskat med minst 30 procent samt fraktoch förpackningskostnader.
För returneringar debiteras en hanteringsavgift på
30 € per returnering.
Produkter som skaffas speciellt för Kunden tas
inte emot som returneringar.

16. Överföring av äganderätt
Äganderätten till varan överförs på Köparen när
hela köpesumman har betalts. Accept räknas inte
som betalning. Köparen har dock rätt att inom
ramen för sin normala affärsverksamhet sälja även
sådan vara som ännu inte har betalts.
Äganderätten överförs då i samband med
överlåtelsen av varan åt Köparens kund. Säljaren
har rätt att med äganderättsförbehåll återta varan
han sålt och Säljaren kan förbjuda återförsäljning
eller installation av varan ifall Säljaren har förfallna
fakturafordringar på Köparen eller om
insolvensförfarande inletts för Köparen eller det i
övrigt kan förväntas att Köparens
betalningsförmåga eller ekonomiska situation i den
mån försvagats att det kan befaras att Köparen är
oförmögen att klara av sina betalningar till Säljaren.
Köparen är på Säljarens begäran skyldig att
överlämna varan i Säljarens besittning. Om
Köparen inte kan betala fordringarna med
penningmedel kan betalning ske med vara som
överförts i Köparens ägo, ifall Säljaren i varje
enskilt fall godkänner detta
17. Förfallna fakturor
Om Köparen försummar att betala förfallna fakturor
har Säljaren rätt att bestämma att alla hans fakturor
hos Köparen omedelbart förfaller till betalning.
Samma rätt har Säljaren ifall Köparen försätts i
konkurs eller företagssanering.
18. Köpesumma
Köpesumman betalas i enlighet med avtalade
betalningsvillkor. Betalningsvillkor är 7 dagar netto +
veckovis sammanställd fakturering. Köpesumman
anses vara erlagd då betalningen noterats på
Säljarens konto. Kostnadsändringar till följd av
statsmaktens lagstadgade åtgärder (lag, förordning,
statsrådets eller ministeriets beslut) beaktas i de fall

när grunderna uppstår efter givandet av offert som lett
till avtal eller undertecknandet av avtalet och vilka då
anbudet gavs eller avtalet gjordes inte kunde beaktas
och vilka påverkar varans pris som en faktor som
höjer eller sänker köpesumman, såvida någondera
avtalsparten framställer krav på detta till den andra
avtalsparten inom 1 månad efter det att vederbörande
stadga trätt i kraft.
Beträffande utländsk vara är priset bundet till de
valutakurser som Europeiska centralbanken noterar
för tillverkningslandet på anbudsdagen och till
gällande omsättningsskatte-, export-, tull- o.a. avgifter
och bestämmelser. Om det i någon av dessa faktorer
sker en ändring före faktureringsdagen (i
valutakurserna mer än +/- 2 %) förbehåller sig
Säljaren rätten till motsvarande prisändringar.
19. Förseningsränta
Om Köparen inte betalar köpesumman inom avtalad
tid debiterar Säljaren en förseningsränta på 16 %
räknat från förfallodagen. Förseningsräntan debiteras
i samband med påminnelsefakturan och samtidigt
debiteras en påminnelseavgift.
20. Avgörande av tvister
Säljaren har rätt att besluta att tvister som avtalet gett
upphov till avgörs genom skiljemannaförfarande eller i
underrätt på Säljarens hemort i stället för i lagenlig
domstol. Tvister avgörs i enlighet med lagen i
Säljarens land.
21. Service
Lämpliga delar av dessa leveransvillkor tillämpas på
Säljarens service. Serviceavgifter uppbärs enligt en
separat giltig serviceprislista.
22. Produkter för kärnkraftverk
Köparen förbinder sig att avtala separat med
Säljaren om förmedling av ABB:s produkter till
kärnkraftverk, kärnenergidrivna fartyg eller andra
kärnenergidrivna utrustningar, transportmedel eller
anläggningar. I synnerhet poängteras, att ABB:s
produkter eller system inte utan separat
godkännande av ABB får levereras till system som
är skyddsklassade enligt Strålsäkerhetscentralens
(STUK) föreskrift YVL 2.1 / Anvisning 26.6.2000.
ABB-produkter som är avsedda att användas vid
kärnkraftverk ska alltid anskaffas separat från ABB
och på beställningen ska tydligt anges att det är en
produktbeställning till kärnkraftverk. ABB behandlar
(godkänner eller avslår) därefter beställningen enligt
normala rutineruksen

4(3)

23. . Dataskydsklausul
Om någon av parterna behandlar personuppgifter
för avtalets genomförande åtar sig parterna att
uppfylla kraven enligt gällande lag, inklusive
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016, från insamlingen av
personuppgifter och under uppgiftsbehandlingens
hela varaktighet.
I synnerhet förbinder sig varje part att:
göra de registrerade personerna medvetna
om syftet och metoderna för uppgiftsbehandling,
inhämta deras förhandssamtycke vid behov och
göra det möjligt för dem att utöva sina rättigheter,
genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa
säkerheten för dessa uppgifter, dvs. deras
konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.
I detta avseende är Rexel Finland Oys
dataskyddspolicy tillgänglig på: https://www.rexel.fi/
sv/foretag/datasekretessmeddelande eller på
begäran till tietosuoja@rexel.fi. Den andra parten
åtar sig att meddela sådana Rexel Finland Oy
policyer, i förekommande fall, till de berörda
samarbetsparterna och intressenterna och
kommunicera dess egna policy till Rexel Finland
Oy, dess samarbetsparter och intressenter,
tillsammans med berörda registrerade personer.
24. Bilagor

Bilaga 1 - Allmänna avtalsvillkor för
näthandel
Bilaga 2 – Allmänna villkor för Nonstop 24h

