ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR:
Gällande mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.
Samtliga priser avses fritt levererat vid ordervärde SEK 10 000 eller mer.
Ordervärde under SEK 10 000 debiteras enhetsfrakt SEK 400. Om köparen blivit försatt i konkurs,
begärt ackord, inställt sina betalningar eller om säljaren vid tiden för leverans av en order betvivlar
köparens betalningsförmåga, är Caneb AB utan skyldighet att bevisa riktigheten av sitt antagande,
berättigad att inställa leveransen, såvida köparen ej erbjuder förskottsbetalning eller annan säkerhet.
BETALNINGSVILLKOR:
Fakturering med betalningsvillkor 10 dagar om inget annat avtalats.
Faktureringsavgift debiteras ej. Dröjsmålsränta debiteras med gällande diskonto + 8 %. Levererade
varor förblir Caneb AB:s egendom tills full betalning erlagts.
VALUTA:
All försäljning inom Sverige sker i svenska kronor. Valutajustering tillämpas om kursen EUR/SEK
avviker med mer än ±2% mot kalkylkurs. Valutajusteringen bestäms varje måndag och hamnar som
en separat post på fakturan. Aktuell kalkylkurs är förnärvarande 9,10 SEK/EUR
LEVERANSTID:
Angiven leveranstid är preliminär och kan ändras p.g.a. omständigheter vilka Caneb AB ej rår
över. Omständigheter som kan påverka leveransdatum är exempelvis störningar hos
underleverantörer, transportörer, tryckändringar eller omformulering av recept för kryddblandningar
m.m.
LEVERANS:
Leverans från Caneb AB:s lager till köparens adress sker med externt fraktbolag om inget annat
avtalats. Köparen ansvarar för framkomlighet till fastigheten. Förflyttning av varan inom fastigheten
ingår ej. Kontakta Caneb AB för gällande transportplan eller godssökning. Godssökning kan även ske
med hjälp av ordernummer på www.caneb.se
FORCE MAJEURE:
Vid försenad leverans p.g.a. omständigheter vilka Caneb AB ej rår över såsom; strejk, lockout, brand,
sjukdom, maskinhaveri, försenade transporter och råvaruleveranser, felaktig leverans från
underleverantör eller annan omständighet som ej beror på försummelse från Caneb AB:s sida
förbehåller sig Caneb AB rätten att helt eller delvis annullera en av köparen lagd order. Caneb AB ska
utan fördröjning meddela köparen om annullerad order, försenad eller utebliven leverans från
underleverantör eller annan liknande händelse. Kan inte överenskomna villkor uppfyllas inom rimlig
tid har köparen eller Caneb AB rätt att skriftligen häva avtalet. Vid åberopande av Force Majeure kan
Caneb AB inte hållas ansvarig för eventuella skador, förluster, driftsförluster, minskad förtjänst, eller
övriga indirekta kostnader, orsakade av ovan nämnda tillstånd
TRYCKMEDIA:
All tryckmedia, såsom klichéer, ritningar mm, utgör Caneb AB:s egendom om annat ej avtalats.
Köparen ansvarar för att laglig rätt föreligger för Caneb AB att genom tryck mångfaldiga eller
reproducera material, som av köparen tillhandahållits eller anvisats för en orders utförande.
REKLAMATION/RETUR:
Reklamationer skall alltid ske skriftligen och utan dröjsmål. Kontrollera varorna för eventuella skador
när leveransen mottas. För att varor med synliga, yttre transportskador ska kunna reklameras hos

Caneb AB måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel i samband med kvittens. Om dolda
fel/transportskador upptäcks efter öppnande av förpackning/emballage ska Caneb AB kontaktas utan
dröjsmål. Mottagna varor som ej reklamerats inom 14 dagar efter mottagen leverans anses
godkännda och rätt till vidare talan går förlorad. Retur av varor skall alltid godkännas av Caneb AB
innan upphämtning av varor sker. Caneb AB ombesörjer transporten och förser köparen med
transportdokument. Köparen ombesörjer att varorona är korrekt emballerade, märkta med
transportetikett och kan upphämtas på överenskommen tid. Eventuell bomkörning debiteras
köparen.
ANSVAR:
Caneb AB ansvarar för att leverera beställd vara enligt specifikation. Caneb AB ska i de fall en defekt
eller felaktig vara levererats ersätta köparen med ny vara eller återbetala köpeskillingen. I båda fallen
skall varan returneras enligt samma rutin som vid reklamation/retur. Caneb AB är inte ansvarig för
eventuella skador, förluster, driftsförluster, minskad förtjänst, eller övriga indirekta kostnader,
orsakade av varor levererade av säljaren.
TVIST:
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom förenklat
skiljedomsförfarande enligt skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljeförfarandets säte ska vara Landskrona. Språket ska vara svenska och svenska lag skall tillämpas
på tvisten. Caneb AB äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan mot köpare avseende betalning
på grund av dessa villkor och vad därmed äger samband.

