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§ 1 Giltighet
1.

Alla leveranser, insatser och erbjudanden från Akku Vision GmbH (i det följande även kallad “säljaren”) sker uteslutande utifrån dessa allmänna
leveransvillkor. Dessa ingår i alla avtal som säljaren sluter med sina avtalspartners (i det följande även kallade “kunden/uppdragsgivaren”)
avseende de av säljaren erbjudna leveranserna eller insatserna. De gäller även för alla framtida leveranser, insatser eller erbjudanden till
uppdragsgivaren. även om de inte ännu en gång separat avtalas.

2.

Kundens eller tredje parters villkor ska inte gälla, även om säljaren inte separat har motsatt sig eller ens bekräftat deras giltighet i det enskilda
fallet. Även om säljaren hänvisar till ett brev som innehåller eller hänvisar till kundens eller en tredje parts villkor, innebär detta inte ett
godkännande av giltigheten av dessa villkor.

§ 2 Anbud och slutande av avtal
1.

Alla erbjudanden från säljaren ska alltid betraktas som icke-bindande och utan skyldighet såvida de inte uttryckligen anges vara bindande eller
avser en viss acceptperiod. Beställningar eller uppdrag kan säljaren acceptera inom fjorton dagar efter mottagandet.

2.

Enbart avgörande för rättsläget mellan säljare och uppdragsgivare är det skriftligen slutna köpeavtalet inklusive däri ingående allmänna
leveransvillkor. Detta återger fullständigt alla bestridanden mellan avtalspartnerna avseende avtalsobjektet. Säljarens muntliga löften före
avslut av detta avtal är icke rättsligen bindande och avtalspartners muntliga bestridanden ersätts av det skriftliga avtalet, med mindre än att
det inte därav alltid uttryckligen framgår att de har bindande giltighet.

3.

Tillägg och ändringar av slutna avtal inklusive dessa allmänna leveransvillkor ska för att vara giltiga vara skriftliga. Säljarens anställda, med
undantag för verkställande direktörer, har inte rätt att ingå muntliga avtal som avviker från detta. Telekommunikation, särskilt via e-post, ska
vara tillräcklig för att uppfylla skriftligheten, förutsatt att en kopia av den undertecknade förklaringen överförs.

4.

Säljarens uppgifter avseende leverans eller insats (t.ex. vikter, mått, bruksvärde, belastbarhet, toleranser och tekniska data) liksom våra illustrationer
av dem (t.ex. ritningar eller avbildningar) är endast approximativa, om inte användbarheten för det i avtalet avsedda ändamålet förutsätter
en exakt överensstämmelse. De är inte några garanterade uppgifter om egenskaper utan beskrivningar eller kännetecken på leveransen eller
insatsen. Avvikelser som är vanliga i handeln och avvikelser som orsakas av rättsliga föreskrifter eller utgör tekniska förbättringar liksom
ersättning av komponenter med likvärdiga delar är tillåtna, om inte användbarheten för det i avtalet avsedda ändamålet inskränks.

5.

Säljaren förbehåller sig äganderätten eller upphovsrätten till alla av sina lämnade erbjudanden och kostnadsförslag liksom de ritningar, avbildningar,
beräkningar, prospekt, kataloger, modeller, verktyg och andra dokument och hjälpmedel, som ställts till kundens/uppdragsgivarens
förfogande. Dessa objekt får, varken i sig eller i form av sitt innehåll, av kunden/uppdragsgivaren inte utan uttryckligt godkännande av
säljaren göras tillgängliga för tredjepart, Ej heller får tredjepart ges kännedom om dem och de får varken av kunden/uppdragsgivaren eller
tredjepart användas eller mångfaldigas. Kunden/uppdragsgivaren ska på begäran av säljaren återlämna dem i deras helhet eller förstöra
eventuellt gjorda kopior, om dessa inte längre behövs i den normala affärsverksamheten eller om förhandlingar inte lett till slutande av ett
avtal.

§ 3 Priser och betalning
1.

Priserna gäller för den i avtalsbekräftelserna angivna insats- och leveransomfattningen. Mer- eller specialinsatser debiteras separat. Priserna
anges i EURO från fabrik med tillägg av fraktkostnader, lagenlig mervärdesskatt, vid exportleveranser tull liksom avgifter och andra offentliga
pålagor.

2.

Om de överenskomna priserna ligger till grund för säljarens listpriser och leverans ska ske först mer än fyra månader efter avtalets slutande,
gäller säljarens vid leveransen gällande listpriser.

3.

Räkningsbelopp ska utan något som helst avdrag betalas inom åtta dagar, om ej annat skriftligen överenskommits. Den dag då säljaren tar
emot varan ska vara avgörande för betalningsdagen. Om kunden underlåter att betala vid förfallodagen ska ränta på 5 % per år betalas på
de utestående beloppen från förfallodagen; rätten att kräva högre ränta och ytterligare skadestånd i händelse av betalningsförsummelse ska
förbli oförändrad.

4.

Kvittning gentemot motkrav från kunden/uppdragsgivaren eller innehållande av betalningar på grund av dylika krav är tillåtna endast om
motkraven fastställs vara obestridda eller har vunnit laga kraft.

5.

Säljaren är berättigad att genomföra utestående leveranser eller insatser endast mot förskottsbetalning eller lämnande av säkerhet, när
säljaren efter slutande av avtalet får kännedom om omständigheter,som är ägnade att väsentligt försämra kundens/uppdragsgivarens
kreditvärdighet och på grund av vilka kundens/uppdragsgivarens betalning av säljarens utestående fordringar enligt gällande avtal (inklusive
även andra enskilda avtal, för vilka samma ramavtal gäller) riskeras.
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§ 4 Leverans och leveranstid
1.

Leveranser sker från fabrik

2.

Av säljaren utställda terminer och tider för leveranser och insatser gäller alltid endast approximativt, om det inte uttryckligen är en fast termin
eller tid som utlovats eller överenskommits. Om leverans har överenskommits, ska leveranstider och leveransdatum avse tidpunkten för
överlåtelse till speditör, transportör eller annan tredje part som åtagit sig transporten.

3.

Säljaren kan – utan att det påverkar säljarens rättigheter vid kundens/uppdragsgivarens dröjsmål – av kunden/uppdragsgivaren kräva
en förlängning av leverans- och insatsterminer eller en förskjutning i tid av dessa, när kunden/uppdragsgivaren inte efterkommer sina
avtalsenliga förpliktelser gentemot säljaren.

4.

Säljaren ansvarar inte för omöjlighet att leverera eller leveransförseningar, om dessa orsakas av force majeure eller andra vid tidpunkten
för avtalets slutande ej förutsebara händelser , som säljaren ej kan stå för (t.ex. alla slags driftstörningar, svårigheter med material- eller
energiförsörjning, transportförseningar, strejker, lagenliga lockouter, brist på arbetskraft, energi eller råvaror, svårigheter med erhållande av
nödvändiga myndighetstillstånd, myndighetsåtgärder eller uteblivna eller felaktiga leveranser eller leveranser från leverantören i fel tid). Om
sådana händelser väsentligt försvårar leverans eller insats för säljaren eller gör dem omöjliga och hindret inte enbart är av övergående slag,
är säljaren berättigad att frånträda avtalet. Vid hinder av övergående slag förlängs eller förskjuts leverans- eller insatsterminerna med den
tidrymd hindret nödvändiggör med tillägg av rimlig förberedelsetid.

5.

Säljaren är berättigad till delleveranser, när
• delleveransen kan användas av kunden/uppdragsgivaren inom ramen för det avtalsmässiga syftet,
• leveransen av återstående beställda varor säkerställts och

6.

Om säljaren råkar ut för dröjsmål med en leverans eller insats eller om en leverans eller insats, likgiltigt av vilken orsak, blir omöjlig, är
säljarens ansvar för skadestånd begränsat enligt §8 i dessa allmänna leveransvillkor.

§ 5 Uppfyllelseort, spedition, förpackning, farans övergång, leveranskontroll
1.

Uppfyllelseort för alla förpliktelser är enligt avtalet Haibach.

2.

Typen av spedition och förpackning utgår från säljarens pliktenliga bedömning.

3.

Faran övergår till speditören, transportören eller annan tredje part, som utsetts att genomföra transporten till kunden/uppdragsgivaren,
senast då leveransgodset överlämnas till denne (varvid påbörjandet av lastningen är avgörande). Detta gäller även när delleveranser görs
eller när säljaren påtagit sig även andra insatser (t.ex. transport). Om transporten eller överlämnandet försenas på grund av omständigheter,
som orsakas av kunden/uppdragsgivaren, övergår faran till denne från den dag på vilken leveransgodset varit klart att avsändas och säljaren
har meddelat kunden/uppdragsgivaren detta.

4.

Lagerkostnader efter farans övergång åvilar kunden/uppdragsgivaren. Om säljaren står för lagring kommer lagerkostnaden att vara 0,25 %
av fakturabeloppet per vecka för de varor som ska lagras. Med reservation för bekräftelse av ytterligare eller lägre lagerkostnader.

5.

Försändelsen försäkras av säljaren mot stöld, bräckage, transport-, brand- och vattenskador eller övriga försäkringsbara risker endast på
uttrycklig begäran av kunden/uppdragsgivaren och på dennes bekostnad.

6.

Om leveranskontroll ska genomföras, räknas köpegodset som kontrollerat, när
• leveransgodset överlämnats till speditören,
• säljaren meddelat detta till kunden/uppdragsgivaren med hänvisning till den fiktiva kontrollen enligt §5 och uppmanat kunden/
uppdragsgivaren att genomföra kontrollen,
• tolv arbetsdagar har gått sedan leveransen eller kunden har börjat använda köpobjektet (t.ex. tagit de levererade varorna i bruk eller
installerat dem ytterligare) och i detta fall har sex arbetsdagar gått sedan leveransen, och
• kunden/uppdragsgivaren under denna tid underlåtit att av andra skäl än av säljaren påvisad brist, som omöjliggjort eller avsevärt
begränsat användningen av köpegodset.

§ 6 Garanti, bristfälligheter
1.

Garantitiden är ett år. Denna tid gäller inte för ersättningskrav avseende skada på liv, kropp eller hälsa eller uppsåtliga skador eller skador
orsakade av allvarlig vårdslöshet hos säljaren eller säljarens agenter, som alltid preskriberas enligt gällande lagstiftning. Denna termin gäller
ej heller den frivilliga 24-månaders garantin på batterier och laddare. Här gäller de separat tillgängliga garantivillkoren för Akku Vision
GmbH.

2.

De levererade varorna ska utan dröjsmål noggrant undersökas efter leverans till kunden/uppdragsgivaren eller av denne bestämd tredje
part. Beträffande uppenbara brister eller andra brister, som påvisats vid en utan dröjsmål genomförd, noggrann undersökning, gäller dessa
som av köparen godkända, om säljaren inte inom sju arbetsdagar efter leveransen fått en skriftlig bristanmärkning. Beträffande andra
brister gäller leveransvillkoren såsom av köparen godkända, om säljaren inte fått någon bristanmärkning inom sju arbetsdagar efter den
tidpunkt då bristen påvisats; var bristen märkbar för kunden/uppdragsgivaren vid normal användning redan vid en tidigare tidpunkt, är dock
denna tidigare tidpunkt avgörande för påbörjande av anmärkningstiden. På begäran av säljaren ska en reklamerad leveransvara fraktfritt
återsändas till säljaren.

3.

Vid bristfälligheter i levererade varor är säljaren förpliktigad och berättigad till reparation eller ersättningsleverans efter eget val och med sin
egen tidsfrist.

4.

Vid brister på komponenter från andra tillverkare, som säljaren av licensrättsliga eller faktiska skäl inte kan undvika, kan säljaren efter eget
val och å kundens/uppdragsgivarens vägnar rikta sina garantiersättningskrav gentemot tillverkare och leverantörer eller överlåta detta till
kunden/uppdragsgivaren. Garantikrav kan vid brister av denna typ under andra förutsättningar och enligt dessa allmänna leveransvillkor
riktas gentemot säljaren, endast om rättsligt genomdrivande av de ovan nämnda kraven mot tillverkare och leverantörer varit resultatlösa
eller, t.ex. på grund av insolvens, utsiktslösa. Under rättsprocessen pausas preskriptionen avseende de aktuella garantikraven från kunden/
uppdragsgivaren gentemot säljaren

5.

Garantiersättning bortfaller, om kunden/uppdragsgivaren eller tredje part utan säljarens samtycke ändrar den levererade varan och
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härigenom omöjliggör avhjälpande av bristen eller gör denna orimligt svår. I samtliga fall ska kostnaderna för de genom ändringen orsakade
merkostnaderna för bristernas avhjälpande åvila kunden/uppdragsgivaren
6.

En i enstaka fall med kunden/uppdragsgivaren överenskommen leverans av begagnade varor sker med uteslutande av all garantiersättning
för bristfälligheter.

§ 7 Varumärkesrätt
Vid rättighetsintrång genom av säljaren levererade produkter från andra tillverkare kan säljaren efter eget val å kundens/uppdragsgivarens
vägnar rikta sina krav gentemot tillverkare och tidigare leverantörer eller överlåta detta till kunden/uppdragsgivaren. Garantikrav kan i dessa fall
enligt §7 riktas gentemot säljaren, endast om rättsligt genomdrivande av de ovan nämnda kraven mot tillverkare och tidigare leverantörer varit
resultatlösa eller, t.ex. på grund av insolvens, är utsiktslösa.
§ 8 Ansvar för skadestånd på grund av skuld
1.

Säljarens ansvar för skadestånd är, oberoende av på vilken rättslig grund, speciellt på grund av oförmåga, dröjsmål, bristfällig eller felaktig
leverans, avtalsbrott, pliktbrott vid avtalsförhandlingar och otillåtna handlingar, begränsat enligt denna §8.

2.

Säljaren har ej ansvar för fall av mindre vårdslöshet hos egna organ, juridiska ombud, anställda eller andra agenter, om det inte rör sig om
brister i uppfyllande av för avtalet väsentliga åtaganden. För avtalet väsentliga är åtagandet att i tid leverera och installera leveransvarorna,
dessas frihet från juridiska och fysiska brister, som begränsar deras funktion eller användbarhet mer än enbart obetydligt, liksom skyldigheter
avseende råd, skydd och vård, som ska göra det möjligt för kunden/uppdragsgivaren att på avtalsenligt sätt använda den levererade varan
eller som gäller skyddet till liv och lem av kundens/uppdragsgivarens personal eller skyddet av kundens/uppdragsgivarens egendom mot
betydande skador.

3.

Om säljaren enligt §8 (2) är skyldig utge skadestånd, är detta ansvar begränsat till skador som säljaren vid slutandet av avtalet kunnat förutse
som möjlig följd av ett avtalsbrott eller som säljaren bort förutse, om dennes agerande präglats av inom branschen vanlig noggrannhet.
Indirekta skador och följdskador, som orsakas av brister i levererad vara, är dessutom endast ersättningspliktiga, om sådana skador typiskt
kan förväntas vid avsedd användning av levererad vara.

4.

I fall av ansvar för enkel vårdslöshet är säljarens plikt att utge ersättning för sakskador och därav resulterande ytterligare förmögenhetsskador
begränsat till ett belopp för varje skadefall motsvarande det vid den tidpunkten gällande ersättningsbeloppet för säljarens
produktansvarsförsäkring eller ansvarsförsäkring, även om det rör sig om ett brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet.

5.

Ovannämnda uteslutanden och begränsningar av ansvar gäller i samma omfattning till förmån för säljarens organ, juridiska ombud, anställda
och andra agenter.

6.

Om säljaren lämnar teknisk information eller rådgivning och denna information eller rådgivning inte ingår i säljarens skyldigheter enligt i
avtalet överenskommen in satsomfattning, sker detta gratis och med uteslutande av allt ansvar.

7.

Begränsningarna i denna §8 gäller inte för säljarens ansvar på grund av avsiktligt beteende, för garanterade egenskaper, på grund av skada
till liv och lem eller hälsa eller enligt produktansvarslagstiftningen.

§9 Äganderättsförbehåll
1.

Levererade varor (förbehållna varor) förblir säljarens egendom tills hans samtliga krav gentemot kunden/uppdragsgivaren i deras
affärsförbindelse uppfyllts. Täckningsgränsen ligger på 110 % av de säkra fordringarna. Om denna överskrids, föreligger krav på frisläppande.

2.

Kunden/uppdragsgivaren är i sin normala affärsverksamhet berättigad att vidareförsälja förbehållsvaran. Kundens/uppdragsgivarens
fordringar från vidareförsäljningen av förbehållsvaran avstås till säljaren upp till ett belopp motsvarande det med säljaren överenskomna
fakturaslutbeloppet (inklusive mervärdesskatt). Detta avstående gäller oavsett av om köpegodset sålts vidare utan eller efter bearbetning.
Vid fall av bearbetning är parterna överens om att det vid bearbetning av varan till den nyblivna varan uppstår en medäganderätt för säljaren
motsvarande hans fordran. Tills fordringen inkasserats förblir kunden/uppdragsgivaren bemyndigad även efter avståendet. Säljarens
rättighet att själv inkassera fordringen förblir oberörd därav. Säljaren inkasserar dock inte fordringen så länge kunden/uppdragsgivaren
uppfyller sina betalningsförpliktelser med de erhållna intäkterna, inte dröjer med betalningen och framför allt inte ansökt om öppnande av ett
insolvensärende eller inställt betalningarna.

3.

Vid utmätning, konfiskation eller andra dispositioner eller ingripanden av tredje part ska kunden/uppdragsgivaren omedelbart underrätta
säljaren härom.

4.

Vid avtalsbrott från kundens/uppdragsgivarens sida, särskilt vid dröjsmål med betalning, är säljaren efter utgången utan resultat av en av kunden/
uppdragsgivaren satt frist berättigad till åtgärd innefattande förutom återtagande även hävande av avtalet; de rättsliga bestämmelserna om en
frists dispositivitet påverkas ej. Kunden/uppdragsgivaren är förpliktigad till återlämnande. Återtagandet resp. hävdandet av äganderättsförbehållet
eller leverantörens utmätning av förbehållsvaran medför inte hävande av avtalet, om inte säljaren uttryckligen förklarat detta.

§ 10 Slutbestämmelser
1.

Om kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, eller om han inte har en allmän
behörighet i Förbundsrepubliken Tyskland, är jurisdiktionsplatsen för eventuella tvister som uppstår på grund av affärsförhållandet mellan
säljaren och kunden säljarens val. I dessa fall är dock Aschaffenburg den exklusiva jurisdiktionen för stämningar mot säljaren. Obligatoriska
rättsliga bestämmelser om exklusiva behörighetsplatser påverkas inte av denna förordning.

2.

Förhållandena mellan säljaren och kunden omfattas uteslutande av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Förenta Nationernas
överenskommelse om avtal gällande internationella köp av den 11 april 1980 (CISG) gäller ej.

3.

I den mån avtalet eller dessa allmänna leveransvillkor innehåller kryphål, ska dessa juridiska regleringar som är i kraft, anses ha överenskommits
för att fylla dessa kryphål, vilka avtalspartnerna skulle ha kommit överens om enligt de ekonomiska målen för kontraktet och syftet med
dessa allmänna leveransvillkor, om de hade känt till kryphålen.
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Anvisning!
Kunden bekräftar att han vet att säljaren sparar data från avtalsförhållandet i enlighet med §28 i Bundesdatenschutzgesetz (tyska federala
dataskyddslagen) för databehandling och säljaren förbehåller sig rätten att överföra uppgifterna till tredje part (t.ex. försäkringsbolag) i den
utsträckning som krävs för att avtalet ska kunna fullgöras.
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