Bilaga A1
RÄTTSLIGA STANDARDVILLKOR
1.

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

1.1

Dessa rättsliga standardvillkor (”Villkoren”) tillämpas på alla beställningar av varor under den avtalade tidsperioden (”Varorna” och ”Beställningen”)
från något nuvarande eller framtida företag inom STARK GROUP A/S (”Köparen” eller ”Koncernbolaget”) och vilken medlem som helst i den koncern som
den levererande personen eller enheten tillhör (var och en är en ”Leverantör”) (Köparen och Leverantören är tillsammans ”Parter”, var för sig är de en
”Part”).

1.2

Detta avtal är ett ramavtal som omfattar: standardaffärsvillkoren, prislistorna, Villkoren, Köparens från tid till annan gällande leverantörsmanual, samt flera
bilagor som förtecknas specifikt i nämnda dokument (”Avtalet”). Den svenska nationella industristandarden ABM07 ska gälla, men endast för Beställningar
som gjorts av Beijer Byggmaterial AB, i förekommande fall, och endast i den utsträckning som villkoren i ABM07 inte strider mot detta Avtal. För
undanröjande av tvivel, ska inget i ABM07 begränsa Leverantörens ansvar utöver vad som sägs i detta Avtal. Från och med tidpunkten då detta Avtal ingås,
ersätter detta Avtal alla föregående avtal mellan företagen i dessa koncerner beträffande leverans av Varor och tjänster, såvida inget annat specifikt anges
i detta Avtal.

1.3

Villkoren har företräde framför Leverantörens samtliga standardvillkor och alla sådana standardvillkor är ogiltiga och ska inte vara bindande för något
Koncernbolag.

1.4

Endast skriftliga ändringar av Avtalet, inklusive Villkoren, som undertecknats av båda Parter och som specifikt anger att de ändrar Avtalet ska vara bindande
för Parterna.

2.

UPPSÄGNING

2.1

Endera Parten kan när som helst säga upp Avtalet med 3 månaders skriftligt varsel till den andra Parten.

2.2

Avtalet ska fortsätta att gälla utan ändringar fram till dess att uppsägningstiden har löpt ut. Leverantören ska expediera varje Beställning som lämnas in
före utgången av detta Avtal, och tillämpa (proportionerlig del av) eventuell rabatt eller bonus, enligt de villkor som anges i detta Avtal, och villkoren i
Avtalet ska tillämpas på eventuella tvister som uppstår därefter mellan Parterna.

2.3

Om Leverantören säger upp Avtalet, och om så krävs av Köparen, ska Leverantören ta tillbaka alla osålda Varor i säljbart skick till inköpspriset, utan några
avdrag eller avgifter av något slag. Detta avsnitt 2.3 gäller inte för Private Label-varor eller om detta avtal hävs på grund av ett väsentligt avtalsbrott på
Köparens sida.

3.

LEVERANS, ÄGANDERÄTT OCH RISK

3.1. Om inget annat anges i Beställningen eller Avtalet, ska Varorna och alla tillhörande dokument levereras vid den tidpunkt och till den leveransadress som
anges i Beställningen, eller i enlighet med tidigare standard och inom rimlig tid, om ingen specifik leveranstid avtalats.
4.

MOMS (VAT)

4.1. De angivna och avtalade priserna för de relevanta Varorna är exklusive mervärdeskatt eller omsättningsskatt, men inklusive alla andra avgifter. Efter korrekt
leverans av Varorna, ska Leverantören utfärda en giltig VAT-faktura till Köparen, eller (i tillämpliga fall) en momsfri faktura utfärdad av ett EUmomsregistrerat företag som omfattas av Intrastat, med avseende på Varorna.
5.

SEKRETESS

5.1. Under en 2-årsperiod efter att Avtalet har upphört att gälla, förbinder sig båda Parter att hemlighålla Avtalets innehåll och all information och kunskap som
erhållits i samband med samarbetet och leveransen av Varor, såvida inte denna information:
(i)
är offentlig utan att brott har skett mot detta Avtal,
(ii)
har erhållits lagligen från andra källor än den yppande Parten, eller
(iii) måste utlämnas enligt tillämplig och relevant lagstiftning, behörig domstol, värdepappersbörs, tillsynsorgan eller myndighet.
5.2. Leverantören har inte rätt att marknadsföra, hänvisa till eller på något annat sätt använda något varumärke, namn eller någon annan immateriell rättighet
som tillhör ett Koncernbolag, förutom om skriftligt godkännande har lämnats i förväg avseende innehållet, användningen, formen och typen av användning.
Varje sådant godkännande kan när som helst återkallas av Köparen.
6.

PRODUKTENS TILLFÖRLITLIGHET

6.1. Köparen önskar köpa säkra produkter som överensstämmer med lagstiftningen och antagna industristandarder, samt överensstämmer med en avtalad
specifikation och kommersiella överenskommelser, för återförsäljning till sina kunder. Köparen förväntar sig att dess leverantörer står bakom de produkter
som de säljer till Köparen och att leverantörerna från tid till annan ger Köparen anledning till förnyat förtroende, inklusive skälig rätt till inspektion, samt
information om hela eller delar av kvalitetssäkringssystemet.
7.

VARUGARANTI

7.1. Leverantören garanterar Köparen att Varorna:
(i)
uppfyller tillämpliga lagar, förordningar, erkända uppförandekoder, standarder och riktlinjer som från tid till annan utfärdas av relevanta myndigheter,
tillsynsmyndigheter eller handelsorganisationer,
(ii)
överensstämmer med de avtalade specifikationerna gällande varornas art, kvantitet, kvalitet, beskrivning och förpackning samt att Varorna är lämpliga
för sådan ändamålsenlig användning som specificerats i respektive Beställning, samt för de ändamål som jämförbara varor normalt skulle användas,
(iii) inte har några fel, samt
(iv) inte utgör begränsning eller intrång av tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.
7.2. Denna produktgaranti ska fortsätta att gälla så länge och i den utsträckning som en slutkund (näringsidkare eller konsument) kan väcka eller driva talan
mot något Koncernbolag, och för alla former av fel och/eller bristande överensstämmelse relaterad till Varorna enligt tillämplig lagstiftning eller nationella
branschstandarder.
8.

AVVIKANDE VAROR

8.1. Avvikande Varor påverkar Köparen liksom Köparens kunders upplevelse och därigenom även Köparens rykte. Leverantören samtycker till att alla gottgörelser
som är tillgängliga för Köparen, i händelse av avvikande Varor, måste vara flexibla. Leverantören samtycker även till att vara tillmötesgående och flexibel
när det gäller att hitta lösningar, även utöver beskrivningarna nedan. Vidare avtalas att Köparen kan välja vilken som helst av nedanstående gottgörelser:
(i)
Byte - Leverantören byter ut de avvikande Varorna mot fullt avtalsenliga Varor, utan onödigt dröjsmål.
(ii)
Proportionerligt prisavdrag – Leverantören krediterar Köparen ett belopp som motsvarar värdeminskningen hos de avvikande Varorna.
(iii) Skadeståndskrav – Köparen har rätt att kräva skadestånd i enlighet med tillämplig lag, för varje direkt förlust eller skada som något Koncernbolag
eller någon kund åsamkas till följd av avvikande Varor.
(iv) Avbeställning och skadeståndskrav – Om de avvikande varorna orsakar ett väsentligt avtalsbrott, kan Köparen avbeställa och begära skadestånd
enligt beskrivningen ovan.
9.

ÅTERKALLELSE AV PRODUKTER

9.1. Varor kan återkallas eller en varning gällande Varorna kan utfärdas:
(i)
om det krävs enligt lag eller instruktion från statlig myndighet eller statligt organ, eller
(ii)
om andelen återlämnade avvikande Varor som har levererats från Leverantören till Köparen är 5 % eller större, under den föregående 12månadersperioden, och Köparen därmed har skäl att anse att återkallelse av produkten är nödvändig.
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9.2. Leverantören ska utan dröjsmål ge Köparen allt nödvändigt stöd för att möjliggöra att återkallelsen av produkten eller varningen om densamma genomförs
effektivt och med vederbörlig skyndsamhet. I de fall då återkallelsen av produkten eller varningen om densamma härrör från Leverantörens brott mot någon
av sina skyldigheter enligt Avtalet, ska Leverantören vara ansvarig för alla förluster, kostnader, skadeståndsanspråk, skador eller utgifter som åsamkas
Köparen till följd av eller i samband med återkallelsen av produkten eller varningen om densamma.
10.

AVRÄKNING

10.1. Köparen har rätt att dra av alla kostnader, avgifter, skador eller belopp som ska betalas till Köparen, och därför har Köparen laglig rätt att dra av sådana
belopp från betalningar till Leverantören.
11.

SKADESTÅNDSANSVAR

1.1. I den mån skadeståndsansvaret inte regleras i Villkoren, gäller allmänna skadeståndsrättsliga regler. Leverantören är ansvarig gentemot Köparen och
dennes kunder enligt tillämpliga allmänna skadeståndsrättsliga regler för:
(i)
förluster, kostnader eller skador som ett Koncernbolag eller någon av dess kunder eller anställda kan åsamkas till följd fel i Varorna eller bristande
överensstämmelse med Avtalet,
(ii)
produktansvar som kan riktas mot ett Koncernbolag på grund av avvikande Varor, från en tredje part, inkluderat anställda och kunder, och
(iii) andra relevanta skadeståndsanspråk från tredje part gentemot ett Koncernbolag som uppstår på grund av eller i samband med något fel i Varorna,
eller bristande överensstämmelse med Avtalet.
För tydlighetens skull understryks att Leverantören inte ansvarar för eventuella åtaganden som Köparen har gentemot sina kunder, utöver ansvaret enligt
allmänna skadeståndsrättsliga regler.
12.

FÖRSÄKRING

12.1. Leverantören ska teckna och bibehålla en produktansvarsförsäkring enligt gängse villkor som är lokalt godtagbara hos ett ansett försäkringsbolag med ett
försäkringsbelopp som inte understiger dess förväntade årliga försäljningsvärde. Leverantören ska på Köparens begäran uppge namnet på försäkringsbolaget
och/eller försäkringsmäklaren. Leverantören ger Köparen tillstånd att kontakta Leverantörens försäkringsbolag och/eller försäkringsmäklare för att efterfråga
försäkringsbrev som intygar att de överenskomna minimikraven beträffande försäkring uppfylls.
13.

EGET VARUMÄRKE/ PRIVATE LABEL

13.1. Om Varorna består av ”private label”-varor eller varor av ”eget varumärke” som har tillverkats av Leverantören åt Köparen i enlighet med en specifikation
som fastställts av Köparen och med användning av ett varumärke som ägs av ett Koncernbolag, samtycker Leverantören till att villkoren för “private label”
i Köparens leverantörsmanual ska tillämpas. Utöver detta samtycker Leverantören till att:
(i)
det relevanta Koncernbolaget äger och behåller alla rättigheter till det relevanta namnet, logotypen eller varumärket, vid alla tidpunkter,
(ii)
det relevanta Koncernbolaget har äganderätten till Varorna så snart Varorna har tillverkats av Leverantören,
(iii) leverantören inte har några rättigheter till varumärket, logotypen eller några andra immateriella rättigheter, och att Leverantören inte på något sätt
får använda sig av dessa, samt att
(iv) inte marknadsföra, registrera eller på något annat sätt använda varumärket eller några andra liknande namn och/eller logotyper/formgivningar som
kan förväxlas med detta varumärkesnamn.
14.

UPPFÖRANDEKOD OCH RIKTLINJER

14.1. Leverantören åtar sig att följa Köparens uppförandekod och övriga riktlinjer. Huvudprinciperna anges på www.starksourcing.com/supplier. Alternativt
åtar sig Leverantören att följa sin egen uppförandekod. Leverantören intygar i så fall att dess uppförandekod motsvarar Köparens uppförandekod och de
allmänna riktlinjer som har antagits av börsnoterade företag i Norden.
15.

TILLÄMPLIG LAG, JURISDIKTION OCH SKILJEFÖRFARANDE

15.1. Avtalet och alla utomobligatoriska förpliktelser som härleds från eller uppkommer i samband med Avtalet ska regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen
i det land där Köparen är registrerad, och varje Part underkastar sig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Köparens hemland,
beträffande alla slags rättsliga anspråk eller tvister som härrör från eller uppkommer i samband med Avtalet.
16.

RANGORDNING FÖR TOLKNINGSFÖRETRÄDE

16.1. Avtalets rangordning för tolkningsföreträde: Bilaga A2 (Rättsliga standardvillkors undantagsbilaga), Bilaga A1 (Rättsliga standardvillkor), Bilaga A3
(Handelsavtalets undantagsbilaga), Bilaga A4 (Handelsavtalets undantag i beräkningstabell), Handelsavtalet, andra dokument.
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