Allmänna Leveransvillkor för Gaser i Flaskor - 2013 (ALF-13)
1 Tillämplighet
Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga för leveranser av Gas i flaskor, Torris, för hyra av
Emballage omfattande gasflaskor och annat emballage samt för annan hyrd teknisk
Utrustning, när Parterna skriftligen eller på annat sätt avtalar därom. Gas, Torris, Emballage
eller annan Utrustning enligt ovan kallas nedan Produkten om inget annat specifikt framgår.
Med Säljaren avses Praxair Sverige AB. Med Köparen avses den som köper/hyr Produkten.
Säljare och Köpare kallas gemensamt Parterna.
Avvikelser från dessa försäljningsvillkor måste avtalas skriftligen mellan Parterna för att vara
bindande.
Om inte annat framgår av Säljarens anbud är de giltiga trettio (30) dagar från anbudsdatum.
2 Leveransställe, leverans och överlämnande av Produkten
Leveransställe är Ex Works Säljarens närmaste fyllningsstation, agent/återförsäljare eller
plats för Säljarens representant. Leverans från leveransstället anses ha skett vid tidpunkten
för Produktens överlämnande till Köparen.
När leverans skall ske hos Köparen skall följande gälla: Mot särskild transportavgift, enligt
Säljarens vid var tid gällande prislista och/eller agents, kan Säljaren/agenten åta sig att
leverera Produkten till Köparen. Om Köparen önskar speciella transportvillkor, skall Köparen
informera Säljaren härom vid beställningen. Samtliga kostnader för frakt och försäkring skall
betalas av Köparen. Vid leverans hos Köparen anses leverans ha skett vid tidpunkten för
Produktens överlämnande till transportföretaget.
3 Förbrukning och volymdefinition
Volymerna förutsätts att bli förbrukade jämnt över året eller gentemot en av parterna
överenskommen leveransplan. Köparen är skyldig att till Köparen i god tid (>1 vecka) anmäla
större förändringar i behoven för att Säljaren ska kunna anpassa sina leveranser. Om
Köparens behov/årsomsättning av Produkterna väsentligen skulle förändras äger Parterna
rätt till omförhandling av då gällande pris för Produkterna. Gas avräknas i kg eller i m³. Om
o
inget annat framgår definieras 1 m³ vid 0,98 bar och + 15 C.
4 Leveranstid, försenad leverans
Produkten skall levereras inom rimlig tid från det att Säljaren mottagit Köparens beställning.
Om Säljaren är försenad med sin leverans av annan anledning än vad som anges i punkt 14,
och förseningen ej beror på Köparens handling eller underlåtenhet, har Köparen rätt till
prisavdrag. Här gäller följande maximering av prisavdraget: 2 % av det avtalade priset
(faktureringsvärde) för den försenade leveransen för varje hel vecka som dröjsmålet varar
upp till ett maximalt belopp motsvarande 10 % av det avtalade priset (faktureringsvärde).
5 Underlåtenhet från Parterna
Om Köparen inte tar emot Produkten på avtalad tid och plats, äger Säljaren rätt till ersättning
för väntetid och andra kostnader som förseningen orsakar. Säljaren äger vidare kräva full
betalning av Köparen mot tillhandahållande av Produkten.
Om Köparen ej har erforderliga tillstånd eller om leveransen av andra skäl skulle strida mot
av Säljaren tillämpade säkerhetsbestämmelser, äger Säljaren rätten att vägra leverans till
Köparen även om sådan leverans omfattas av avtal.
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet om den andre parten i väsentligt hänseende
bryter mot avtalsvillkoren och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter mottagandet av skriftlig
rekommenderad anmodan.
6 Fel
Har Säljaren levererat felaktig Produkt är Säljaren skyldig att utan kostnad för Köparen
leverera felfri Produkt. Produkten skall anses vara felaktig om den inte uppfyller Säljarens
garanterade kvalitet eller specifikation.
7 Reklamation
Köparen skall i samband med mottagande av Produkten och före det att den tas i bruk,
undersöka Produkten och kontrollera att den inte är felaktig. Transportskador på Produkten
och felaktig leverans orsakad av transportbolaget skall Köparen omgående reklamera
skriftligen till transportbolaget, varvid nödvändig dokumentation skall bifogas. Om Produkten
inte uppfyller Säljarens garanterade kvalitet eller specifikation, skall Köparen omgående
skriftligen reklamera Produkten till Säljaren. Reklamerar Köparen inte inom 10 dagar från
mottagen faktura, förlorar denne rätten att åberopa felet.
Fakturanummer/ordersedelsnummer för den levererade Produkten skall anges vid
reklamation. För behandling av reklamationen kan Säljaren kräva att Köparen returnerar
Produkten för undersökning.
Produkten skall endast returneras enligt överenskommelse med Säljaren. Returnerad
Produkt skall vara väl emballerad och tydligt märkt så att förväxling inte kan ske. Köparen
ansvarar för returnerad Produkt till dess att den mottagits av Säljaren. Om reklamationen
godtas av Säljaren, står Säljaren för eventuella transportkostnader och andra omkostnader i
samband med returnerandet av Produkten.
Om Säljaren inte är ansvarig för fel eller brist i returnerad Produkt, skall Köparen betala
returkostnaderna samt ersätta Säljaren för övriga omkostnader i anledning av reklamationen.
8 Användning av Produkten
Köparen är införstådd med att gaser har egenskaper som vid felaktig användning eller
bristande säkerhetsrutiner/instruktioner kan innebära fara för liv och hälsa samt materiella
skador. Praxair Sverige AB’s ansvar begränsar sig till ett tekniskt ansvar för Produkten.
Brukaren eller Köparen av gasen har det övergripande arbetsmiljöansvaret för säkerheten för
Produkten samt dess rätta och säkra användning hos Köparen.
Köparen förpliktar sig att ta del av Säljarens information samt att följa myndigheters
föreskrifter och Säljarens anvisningar avseende säkerhet, transport och användning,
inklusive skötsel och tillsyn av den levererade Produkten. Köparen förbinder sig att från
leverantören inhämta erforderliga Säkerhetsdatablad hos Säljaren och att internt distribuera
dessa till berörd personal. Säljaren förbinder sig att tillhandahålla Säkerhetsdatablad på
www.praxair.se. Om Köparen ej har erforderliga tillstånd eller om leveransen av andra skäl
skulle strida mot av Säljaren tillämpade säkerhetsbestämmelser, äger Säljaren vägra
leverans till Köparen även om sådan leverans omfattas av avtal.
Köparen skall vårda och aktsamt hantera Emballaget/Utrustningen. Köparen svarar för skada
på eller förlust av dessa som inte orsakats av Säljaren, då de är i Köparens besittning.
Köparen skall försäkra sig om att Produkten är korrekt märkt vid leveransen. Köparen äger
inte rätt att avlägsna eller ändra sådan märkning av Emballaget/Utrustningen.
Om det mot Köparen framställs krav på ersättning för skada som avhandlats i denna punkt,
eller om Köparen på annat sätt blir uppmärksammad på fel hos Produkten, skall Köparen
omedelbart underrätta Säljaren om detta. Köparen skall vidta alla rimliga åtgärder för att
begränsa skada vid ett sådant fel.
Gasemballage återlämnas alltid med ett restgastryck, som ej avräknas.
9 Betalningsvillkor
Fakturering skall ske i samband med leverans av Produkten. Se även pkt 12 om vissa
särskilda bestämmelser avseende fakturering i samband med leverans av hyrt
Emballage/Utrustning. Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.

Vid försenad betalning debiterar Säljaren påminnelse- och/eller kravavgifter samt
dröjsmålsränta på förfallet belopp. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad på utestående
belopp. Vid önskemål om pappersfaktura tillkommer fakturaavgift.
Vid upprepad försening med betalningen, äger Säljaren rätt att häva avtalet och/eller leverera
mot förskottsbetalning.
10 Köparens konkurs/obestånd
Skulle Köparen begäras i konkurs, ställa in sina betalningar eller på annat sätt visa tecken på
obestånd, äger Säljaren rätt att med omedelbar verkan säga upp gällande avtal och avbryta
pågående leveranser.
11 Priser
Alla priser gäller exkl. moms och debiterade priser avser fakturadagens pris.
Säljarens prislistor är inte bindande. Säljaren förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar
inklusive eventuellt erforderliga justeringar av priserna till följd av ändringar i offentliga avgifter,
valutakurser eller förändringar i kostnads-/ /världsmarknadspriser. Kostnader som är en följd av
en annullering eller reducering av en order kan komma att belastas Köparen.
ADR och eventuella andra avgifter framgår av senaste prislista.
12 Hyra av Emballage och Utrustning
Vid leverans av Emballage/Utrustning, beräknas hyra enligt gällande prislistor och/eller enligt
avtalade skriftliga villkor. Emballage hyrs ut dels som förskottsbetalda avtal 1-5 år eller som
dagshyra som betalas i efterskott. Vid dagshyra av Emballage baseras hyresbeloppet på det
antal dagar som Emballaget, helt eller delvis, varit i Köparens besittning och det saldo, utöver
antalet Emballage med avtal, som Köparen innehar. Fakturering av hyror sker månadsvis. Vill
Köparen invända mot hyresberäkningen skall sådan invändning ske senast fjorton (14) dagar
efter fakturadatum. I övrigt gäller de betalningsvillkor som anges i punkt 9.
Om inget annat överenskommits övergår fortsatt innehav av hyresobjekten till dagshyra enligt
gällande prislistor från avtalets upphörande. Innehav utöver antal Hyresavtal debiteras enligt
gällande prislista.
Som säkerhet för uthyrning av Emballage/Utrustning äger Säljaren rätt att kräva en
depositionsavgift av Köparen med beaktande av värdet på Emballaget/Utrustningen.
Depositionsavgiften skall återbetalas av Säljaren i samband med återlämnandet.
Om Emballaget/Utrustningen vid återlämnandet är i skadat skick/kraftigt nedsmutsat skick i
förhållande till skicket vid tidpunkten för uthyrningen, äger Säljaren att debitera kostnaden för
skadan alternativt behålla depositionsavgiften. Ej återlämnat hyresobjekt debiteras som för ett
5-års hyresavtal.
Hyrt Emballage eller hyrd Utrustning får inte utan Säljarens skriftliga medgivande av Köparen
uthyras, överlåtas eller säljas till annan. Alla hyrda objekt; Emballage och Utrustning, förblir
Säljarens egendom.
13. Retur av obrukade gasflaskor
Retur av obrukade gasflaskor, även plomberade, behandlas som tom gasflaska baserat på
interna och externa HMS- och kvalitetskrav och garantier. Obrukade flaskor blir inte krediterade
om ej skriftlig överenskommelse träffats på förhand.

14 Ej yrkesmässig verksamhet hos Köparen
Vid ej yrkesmässig verksamhet hos Köparen, skall Köparen informera Säljaren om att
Produkten/Utrustningen skall användas för privat bruk. Vid försäljning av Produkten till Köparen
i dennes egenskap av konsument gäller bestämmelser i Konsumentköplagen.
15 Produktansvar
Köparen skall ersätta och hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar
gentemot tredje man för skada eller förlust som Säljaren inte ansvarar för gentemot Köparen
enligt denna punkt. Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som levererad Produkt orsakar
(a) på fast eller lös egendom, om skadan eller förlusten inträffar då Produkten/Utrustningen är i
Köparens besittning, eller (b) på produkter framställda av Köparen eller på produkter i vilka
Köparens produkter ingår, eller för förlust eller skada på egendom, som dessa produkter
orsakar på grund av egenskaper hos levererad Produkt. Säljaren svarar inte i något fall för
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.
Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om Säljaren orsakat skadan eller förlusten
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen enligt denna punkt, skall andra parten
omgående underrättas därom. Säljaren och Köparen är ömsesidigt skyldiga att låta sig
instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem,
om kravet grundas på skada som påstås vara orsakad av Produkten/Utrustningen. Det inbördes
ansvaret mellan Köparen och Säljaren skall dock alltid avgöras genom skiljedom i enlighet med
vad som anges i punkt 15.
Säljaren är täckt av produktansvarsförsäkring.

16 Ansvarsbegränsning
Utöver vad som föreskrivs i dessa Leveransvillkor har Säljaren inte något ansvar för fel,
dröjsmål eller försummad ersättningsleverans. Detta gäller varje förlust eller skada, som felet,
dröjsmålet eller den försummade ersättningsleveransen kan orsaka som exempelvis
produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av
Säljarens ansvar gäller dock inte om Säljaren orsakat förlusten eller skadan uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet.
17 Sekretess
Parterna skall behandla all dokumentation och information i detta avtal som konfidentiella
uppgifter som ej får yppas för tredje part utan den andra partens skriftliga godkännande.
18 Force majeure
I händelse av force majeure kan Säljaren tvingas att helt eller delvis annullera eller uppskjuta
leverans. Köparen äger dock rätt att, sedan tre (3) månader förflutit efter överenskommen
leveranstid, skriftligen annullera köpet.
Om annullering ej skett skall leverans ske så snart hindret bortfallit. Till force majeure hänföres
krig, myndighetsingripande, uppror, inre eller yttre oroligheter, inskränkningar i energitillförsel,
råvarubrist, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser,
maskinhaveri, eldsvåda, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna
leveranser från underleverantörer samt därmed jämförliga omständigheter, allt i den mån de
väsentligen försvårar leveranser av Produkten/Utrustningen.
19 Tillämplig lag och Tvister
Tvister ska i första hand avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska
företrädesvis tillämpas. Skiljeförfarandet ska ske i Stockholm, språket ska vara på svenska samt
svensk lag ska tillämpas på tvisten. I andra hand kan Parterna överenskomma att tvister under
ett värde av 500.000 kr ska avgöras i allmän domstol samt alltid då Köparen är att betrakta som
konsument.

