FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
1. Leveransvillkor
Alla ordinarie leveranser sker fritt vårt lager vid order överstigande 2000:- om ej annat avtalats.
Försenad leverans berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse härom träffats.
Skulle till följd av vedertagna force majeure-skäl leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas,
fritager sig BK PAC från allt ansvar och förbehåller sig efter eget val helt eller delvis annullera avtalet eller
uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden.
2. Betalning
Efter sedvanlig kreditprövning fastställer BK PAC kreditlimit som löpande kan omprövas. Betalning skall
erläggas på sätt och tid som angivits i överenskommelse mellan parterna. Saknas bestämmelse härom, skall
betalning erläggas inom 15 dagar från fakturadagen.
Uppkommer före leverans skälig anledning till antagande, att beställaren ej kommer att fullgöra sin
betalningsskyldighet, äger BK PAC rätt att avfordra honom säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan godtagas
av BK PAC, äger BK PAC rätt av häva avtalet. Levererat gods förblir BK PAC´s egendom till dess full
betalning erlagts. Ny leverans kan endast ske om inga förfallna fakturor finns obetalda.
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad.
3. Leveranskvantitet
BK PAC förbehåller sig rätten till över- eller underleverans med högst 10% av den avtalade kvantiteten
gällande tillverkningsorder av kundunika artiklar.
4. Priser
Bekräftade priser gäller med reservation för råvarupris- och valutaförändringar eller andra förändringar
utanför BK PAC´s kontroll.
5. Reklamation
Skulle levererat gods visa sig behäftat med fel, för vilket BK PAC är ansvarig, skall BK PAC inom en med
hänsyn till omständigheterna skälig tid kostnadsfritt återtaga eller ersätta den kasserade varan, förutsatt att
beställaren inom 3 månader från kvitterad mottagningsavi underrättar BK PAC om felet. BK PAC har
härutöver ingen skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd för de direkta eller indirekta
förluster, som kan uppstå för beställaren.
Vid godkänd reklamation hämtas godset hos kunden på BK PAC´s bekostnad.
6. Returer
Överenskommelse om retur skall ha gjorts mellan kund och BK PAC. Godset skall därefter vara BK PAC
tillhanda inom 10 arbetsdagar. Om retur beror på felbeställning står kunden själv för eventuell fraktkostnad
och 80% av värdet på det returnerade godset krediteras.
Kartongerna skall vara hela och utan andra markeringar än vad som finns vid leverans.
7. Tvist
Tvister med anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omnämnda och
därav orsakade rättsförhållanden med vad därmed äger samband skall avgöras av skiljemän enligt gällande
lag.
8. Skatter och avgifter
På avtalade priser tillkommer mervärdesskatt och andra lagstadgade avgifter som t.ex. miljöavgift.
Om, på grund av myndighets beslut eller av annat skäl, högre skatt eller avgift skall utgå än den debiterade,
äger BK PAC rätt till efterdebitering.
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