Leveransvillkor
ABM 07 – Ställverk, centraler Automatikskåp
SKE:S Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av ställverk, centraler och
automatikskåp.

För leverans från Elicom AB gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor
till yrkesmässig byggverksamhet ABM 07 med de ändringar och tillägg som
framgår av dessa
ABM 07-Ställverk och centraler och Automatikskåp.
Ansvar vid försening.
ABM 07 pkt 12 stycke 1 ändras utgående vite till 1%
ABM 07 pkt. 12 stycke 3 utgår i sin helhet.
ABM 07 pkt 14 utgår och ersätts med följande:

Utöver vad som föreskrivits i punkterna 12 och 13 har part inte rätt till
ersättning för försening.
ABM 07 pkt 17 utgår i sin helhet.

Mottagningskontroll.
ABM 07 pkt 18 utgår och ersätts med följande
Det åligger köparen att kontrollera mottaget gods och
utan dröjsmål till berörd speditör påtala samt dokumentera eventuella fel
eller skador, dock senast inom 7 dagar.
Säljarens ansvar för fel
ABM 07 pkt 20 utgår första stycket och ersätts med följande
Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en
garantitid om två år. För att erhålla fem års garanti skall underhåll utföras, av
köparen, enligt säljarens instruktioner. Service och underhåll skall utföras
mellan 18 - 24 månader efter garantitidens start. Servicen skall utföras enligt
produktleverantörens anvisningar. Om varan är avsedd för en entreprenad
som skall slut besiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden
och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden
respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper
dock ut senast 11 år respektive 30 eller 66 månader efter varans avlämnande.
ABM 07 pkt 24 stycke 1-3 utgår och ersätts med följande

Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig att ersätta produktskada
i den omfattning som gäller enligt produktansvarslagen. Säljarens
ersättningsskyldighet enligt detta avtal är begränsat till det högre av 15% av
köpesumman eller 200 prisbasbelopp.

Leveransvillkor
Försäkring
ABM 07 pkt 26 stycke 2 utgår och ersätts med följande

Säljaren skall under garantitiden ha en sedvanlig ansvarsförsäkring inklusive
produktansvarsförsäkring. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra
prisbasbelopp och självrisken får vara högst 3 prisbasbelopp.
Betalning och preskription
ABM 07 pkt 29 utgår i sin helhet
Emballage
För emballage enligt nedan debiteras en marknadsanpassad ersättning.
EUR pall
Pallkrage av trä
Halvpall av trä
Lock till EUR-pall
Lock till halv pall
Fraktvillkor
FCA inv Elicom AB Töreboda Incoterms 2010 (generellt)
Köparen debiteras frakt enligt speditörens dagspriser, om ingen skriftlig
överenskommelse om att frångå ovanstående leveransvillkor finns mellan
säljare och köpare.

