Allmänna leveransbestämmelser Mericon Sverige AB, december 2021.
Leveranser
Våra offerter baseras på att tillfartsväg är fullt framkomlig för
tung lastbil med släp. Vid specialtransport utgår debiteringstillägg. Tidsbokad lossning ingår ej, men kan erhållas mot extra
debitering.
Leveranskontroll
Köpare ska säkerställa att erforderlig kontroll av mottagen
leverans görs inom åtta dagar efter leverans, och ska innefatta
att leverans överensstämmer med orderbekräftelse vad gäller
exempelvis produkt, omfång och omfattning.
Leveranstider
Leveranstider uppgår normalt till en (1) vecka för lagerförda
komponenter, i övrigt enligt överenskommelse.
Leveransbestämmelser
Vi tillämpar Allmänna bestämmelser, NL17, för leverans av
maskiner samt annan mekanisk och elektrisk utrustning med
följande förbehåll:
Returer av standardprodukter
Returer ska alltid ske i obruten originalförpackning och vara
betald av beställaren. Returavgift 20 % på fakturabeloppet. Vid
material som är kundanpassat är retur ej möjlig.
Beställarens projektansvar
Beställaren har en viktig roll vid framtagande av konstruktions-,
design och riskanalystjänster. Den rollen innefattar bland annat;
– Vid offertförfrågan, delge oss all tillgänglig information samt
underlag som kan påverka och underlätta utvecklingen, undermåliga underlag kan påverka projekttiden avsevärt.
– Vid ändringar av tidigare lämnade uppgifter under projektets
gång måste vi utan dröjsmål informeras för att inte projekttiden,
innehållet och kostnaden ska avvika från vår offert. Kostnader
till följd av ändrade förutsättningar gentemot offert debiteras
enligt vid tillfället gällande prislista.
– Vara deltagande och tillgänglig under hela projektet. Ge relevant
återkoppling utan dröjsmål för att nå optimal lösning och effektiv
process under projekttiden
Avbeställningar av påbörjade tjänster
Vi avbeställning av ett påbörjat projekt debiterar vi nedlagd tid,
enligt vid tillfället gällande prislista.
Dokumentation
Mericon för en övergripande teknisk dokumentation över utförda
tjänster, men vi ansvarar inte för dokumentation hos kund.
Kundspecifik dokumentation för framtagen lösning kan erhållas
mot offert eller löpande kostnad.
Pris, index och leveransvillkor
De av oss angivna priserna gäller vid odelad beställning.
Priset regleras enligt tillämpningsföreskrifterna för Entreprenadindex E84, basmånad.
Priset gäller netto, exkl. mervärdesskatt, enligt Incoterms 2020.
DAP (Delivery at Place) / frakt tillkommer, alt FCA Hammarö.

Kvalitet och miljö
Mericon Sverige AB är kvalitetscertfierade enligt ISO 9001:2015
och miljöcertifieriade enligt ISO 14001:2015.
Betalningsvillkor
Vi fakturerar 100 % av fakturabeloppet vid utleverans.
Fakturor förfaller till betalning 30 dagar netto från fakturadatum.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt Riksbankens
officiella diskonto +10 % samt lagstadgade avgifter.
Force majeur
Force majeure som krig, arbetsmarknadskonflikt, blockad,
lockout, smittspridning, eldsvåda, miljökatastrof, natur- och
väderförhållanden eller annan försvårande omständigheter som
vi inte kan råda över och som förhindrar oss att fullgöra våra
avtalsenliga skyldigheter befriar oss från fullgörelse av våra
skyldigheter.
Råvaror och valutor
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i valuta samt för
eventuella förändringar på priser och tillgång på råvaror. Våra
priser på koppar baseras på LME (London Metal Exchange).
Ansvar
Ingenting i detta anbud ska begränsa eller utesluta leverantörens ansvar för;
a) uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet, eller
b) i den mån ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt
tillämplig lag.
Med förbehåll för vad som anges ovan och oavsett vad som i
övrigt följer av detta anbud, förfrågningsunderlag (inklusive administrativa föreskrifter), NL09, lag, praxis, sedvänja eller annat
ska, följande gälla för leverantörens ansvar (inklusive ansvar för
dess anställda, agenter och underleverantörer);
a) Leverantören ska under inga omständigheter hållas ansvarig
för förlorade intäkter, förlorad vinst, förlorad användning, förlust
av goodwill, förlust av information eller data (oaktat om detta
skulle anses utgöra indirekt eller direkt skada) eller några indirekta skador eller följdskador av något slag och
b) leverantörens sammanlagda, maximala ansvar för samtliga
krav, förluster, skador eller liknande som uppstår i enlighet med
eller i anslutning till detta anbud (inklusive, men inte begränsat
till viten) ska inte överstiga kontraktssumman exklusive skatter.
Tillkommande och avgående material/arbete
För tillkommande och avgående material i samband med leverans tillämpas följande principer för prissättning vilka inkluderar
alla kostnader såsom frakter, emballage, försäkringar mm.
Material debiteras enligt vår gängse prislista.
Annullering av kundanpassat material medges ej.
Anbudets giltighetstid
Om inget annat skriftligt överenskommits är våra anbud giltiga i
en (1) månad från offertens datum.
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General Conditions Mericon Sverige AB, December 2021.
Deliveries
Our quotes are based on the access road being fully passable
for heavy trucks with trailers. In the case of special transport,
the charging addition. Scheduled unloading is not included, but
can be obtained at extra charge.
Delivery control
Buyers must ensure that the required inspection of received delivery is made within eight days after delivery, and must include
that delivery complies with order confirmation in terms of, for
example, product and scope.
Delivery times
Delivery times normally amount to one (1) week for stocked
components, otherwise by agreement.
Delivery terms
We apply General Regulations, NL17, for the delivery of machinery and other mechanical and electrical equipment with the
following reservations:
Returns of standard products
Returns must always be made in unbroken original packaging
and be paid for by the customer. Return fee 20 % on the invoice
amount. For materials that are customized, return is not possible.
The client’s project responsibility
The customer has an important role in the development of
construction, design and risk analysis services. That role includes;
– When requesting a quote, provide us with all available
information and documentation that can affect and facilitate development, substandard documentation can affect the project
time significantly.
– In the event of changes to previously submitted information
during the project, we must be informed without delay so that
the project time, content and cost do not deviate from our
quote. Costs as a result of changed conditions in relation to
quotation are charged in accordance with the current price list.
– Be participatory and available throughout the project. Provide
relevant feedback without delay to achieve optimal solution and
efficient process during the project period
Cancellations of started services
When canceling a started project, we charge the time spent,
according to the current price list.
Documentation
Mericon provides comprehensive technical documentation of
services performed, but we are not responsible for customer documentation. Customer-specific documentation for the solution
developed can be obtained at a quote or running cost.
Price, index and delivery terms
The prices stated by us apply to undivided orders. The price is
regulated in accordance with the application regulations for the
Construction Index E84, base month. The price applies to net,
excluding VAT, according to Incoterms 2020. DAP (Delivery at
Place) / shipping will be added, all FCA Hammarö.

Quality and environment
Mericon Sverige AB is quality certified according to ISO 9001:
2015 and environmentally certified according to ISO 14001: 2015.
Payment terms
We invoice 100 % of the invoice amount upon delivery.
Invoices are due for payment 30 days net from the invoice date.
After the due date, interest on arrears is charged according to
the Riksbank’s official discount rate of + 10% and statutory fees.
Major force
Force majeure such as war, labor dispute, blockade,
lockout, spread of infection, fire, environmental disaster, natural
and weather conditions or other aggravating circumstances
that we cannot control and that prevent us from fulfilling our
contractual obligations release us from fulfilling our obligations.
Commodities and currencies
We reserve the right to make any changes in currency and for
any changes in prices and availability of raw materials. Our copper prices are based on LME (London Metal Exchange).
Responsibility
Nothing in this tender shall limit or exclude the supplier’s liability
for;
(a) willful misconduct or gross negligence; or
(b) to the extent that liability cannot be limited or excluded under
applicable law.
Subject to what is stated above and notwithstanding anything
else that follows from this tender, tender documents (including
administrative regulations), NL09, law, practice, custom or otherwise, the following shall apply to the supplier’s liability (including
liability for its employees, agents and subcontractors);
(a) Under no circumstances shall the Supplier be liable for any
loss of revenue, loss of profit, loss of use, loss of goodwill,
loss of information or data (whether this would be considered
as indirect or direct damage) or any indirect or consequential
damages of any kind; and
b) the supplier’s total maximum liability for all claims, losses,
damages or the like arising in accordance with or in connection
with this tender (including, but not limited to the fine) shall not
exceed the contract amount excluding taxes.
Additional and outgoing material / work
For additional and departing materials in connection with delivery, the following principles for pricing are applied, which include
all costs such as shipping, packaging, insurance, etc.
Materials are charged according to our current price list.
Cancellation of customized material is not allowed.
Valid period for the offer
Unless otherwise agreed in writing, our tenders are valid for one
(1) month from the date of the offer.
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