Allmänna bestämmelser vid försäljning av varor från
Lantmännen ek för, Affärsområde Lantbruk, till näringsidkare
(Allmänna försäljningsvillkor)

1 Tillämpning

5 Försenat avlämnande

1.1 Dessa Allmänna Försäljningsvillkor (Villkoren) tillämpas
vid försäljning till näringsidkare (Köpare) av viss mängd av
varor såsom foder, utsäde och växtskydd, s k fungibla varor.

5.1 Bedömer Säljaren att avlämnandet av varan kommer att bli
försenat skall Köparen underrättas därom inom skälig tid med
angivande av när avlämnande av varan kan ske.

1.2 Villkoren gäller endast i den mån särskilda bestämmelser
inte gäller för viss vara eller viss varugrupp eller annat särskilt
avtalats.

5.2 Köparen får endast häva köpet om dröjsmålet är av
väsentlig betydelse för Köparen. Köpet får inte hävas om
dröjsmålet beror på Köparen eller på omständighet för vilken
Köparen står risken.

1.3 Dessa Villkor tillämpas ej på försäljning till konsument för
dennes huvudsakliga enskilda bruk.

2 Varans beskaffenhet

5.3 Sker leverans i skilda poster får hävning avse, förutom
varupost som inte levererats, jämväl levererade varuposter om
Köparen visar att dessa inte kan användas för avsett ändamål
utan den varupost med vilken Säljaren är i dröjsmål.

2.1 Beställning av vara skall anses gälla varan sådan den beskrivs
i Affärsområde Lantbruks (Säljarens) gällande produktblad,
varudeklaration eller motsvarande, om sådant finns och inte
annat särskilt avtalats.

5.4 Hävs köpet har Köparen rätt att få tillbaka vad han betalat
för den vara hävningen avser mot att den levererade varan kan
återlämnas i fullgott skick. Säljaren svarar därvid för de
kostnader som är förenade med varans återlämnande.

2.2 Säljaren skall leverera handelsduglig, god och oskadad vara,
som uppfyller av myndigheter ställda krav.

5.5 Utöver vad som anges ovan i denna punkt har Köparen inte
rätt till ersättning till följd av Säljarens dröjsmål, såvida Köparen
ej förbehållit sig leverans viss angiven dag eller inom viss
angiven tid och leveranstiden blivit skriftligen bekräftad av
Säljaren. Som skriftlig bekräftelse avses ej automatiskt
genererade bekräftelser, t ex via direktordersystem.

3 Avlämnande av vara
3.1 Skall en vara transporteras till Köparen skall den, om inte
annat framgår av leveransklausul eller av avtalet i övrigt, anses
avlämnad till Köparen, när varan överlämnats till av Köparen
anlitad transportör eller, om Säljaren utför transporten, när vara
avlastats hos Köparen på av Köparen anvisad plats, på
gårdsplanen vid bilens sida om ingen plats anvisats, eller hos
någon som för hans räkning mottar varan.

6 Mottagningskontroll
6.1 Följesedel skall åtfölja vara.
6.2 När vara avlämnas till Köparen skall denne genast
kontrollera art, kvalitet och kvantitet mot följesedeln samt i
förekommande fall kontrollera att emballage är oskadat och
försegling obruten. Då emballaget tas av skall Köparen fullfölja
mottagningskontrollen med undersökning av varan.

3.2 Det åligger Köparen att för vara som klassas som farligt
gods (exv växtskyddsprodukter) anvisa särskild lossningsplats
som uppfyller lagstadgade villkor.
3.3 Framgår det inte av avtalet när och/eller var en vara skall
avlämnas, får den avlämnas inom skälig tid och på plats som
Säljaren bestämmer.

7 Reklamation
7.1 Köparen får inte åberopa fel eller brist i levererad vara om
han inte inom härefter angivna tider lämnar Säljaren
meddelande om felet eller bristen.

3.4 Om Köparen ska avhämta varan ska det göras på av Säljaren
anvisad tid och plats. Vara är avlämnad när Köparen, eller av
Köparen utsedd transportör, mottagit varan.

7.2 Fel eller brist som märkts eller borde ha märkts när varan
avlämnades till Köparen, skall reklameras inom en vecka efter
avlämnandet eller, i förekommande fall, hämtandet. Om felet
eller bristen kan antas ha uppkommit under transport och varan
kvitteras på särskild fraktsedel, skall anmälan därom ske
omedelbart till fraktföraren och senast inom en vecka till
Säljaren.

4 Risken för varan
Risken för varan övergår på Köparen när den avlämnats till
Köparen enligt punkt 3. Om vara inte kunnat avlämnas i rätt
tid, beroende på Köparen eller på förhållande på Köparens
sida, och Säljaren gjort vad på Säljaren ankommer för att
avlämnande skulle kunna ske i rätt tid, övergår risken för varan
på Köparen vid den tidpunkt varan hade kunnat avlämnas.
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7.3 I annat fall skall fel eller brist reklameras inom skälig tid efter
det att felet eller bristen märkts eller borde ha märkts eller
annars kommit till Köparens kännedom genom reklamation
från annan, dock senast inom två (2) månader från avlämnandet
enligt detta Avtal, såvida inte annat följer på grund av varans
beskaffenhet och användande, säljvillkor, garantier eller
liknande utfästelser. Därefter förlorar Köparen rätt att åberopa
fel eller brister i varan.

10 Kreditkontroll

7.4 Reklamation skall åtföljas av förekommande
dokumentation såsom plomberingsbevis för utsäde, etikett med
partinummer eller motsvarande som möjliggör för Säljaren att
spåra och kontrollera leveransen ifråga. Uppfylls inte detta
villkor är reklamationen utan verkan.

11.1 Köparen skall erlägga av Säljaren vid var tid angivet pris
eller vad som eljest avtalats mellan parterna jämte
mervärdesskatt. Andra vid var tid gällande indirekta skatter,
såsom t ex gödselmedelsskatt eller andra punktskatter, avgifter
enligt lag, annan författning eller branschöverenskommelse
tillkommer, såvida det inte uttryckligen framgår att det angivna
eller avtalade priset inkluderar sådan skatt eller avgift. Detta
gäller oaktat när leverans avtalats eller äger rum

Köpare som ej köper kontant, medger att Säljaren har rätt att
kontrollera Köparens saldo hos annat koncernföretag inom
Lantmännen.
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8 Ansvar för fel eller brist

11.2 Om Säljaren så påfordrar skall Köparen ställa för Säljaren
godtagbar säkerhet för den fordran Säljaren kan få mot
Köparen.

8.1 Har fel eller brist i avlämnad vara konstaterats och skall
Säljaren svara härför, åligger det Säljaren att utan kostnad för
Köparen snarast vidta rättelse.
8.2 Har Säljaren inte inom skälig tid, efter det att Köparen i rätt
tid reklamerat varan, levererat felfri vara som ersättning eller
komplettering, har Köparen rätt till sådant avdrag på priset som
svarar mot felet eller bristen. Om felet eller bristen är av
väsentlig
betydelse för Köparen och Säljaren insett eller bort inse detta
har Köparen rätt att häva köpet.

12 Betalning m m
12.1 Betalning skall, om inte annat avtalats, ske enligt Säljarens
från tid till annan gällande betalningsvillkor.
Säljaren har rätt att debitera bl a faktureringsavgift,
aviseringsavgift, betalningspåminnelseavgift och kredittilllägg
för vissa särskilda varor.

8.3 I fall som avses ovan i denna punkt har Köparen därutöver
rätt till skälig ersättning för de direkta förluster som han visar
sig ha lidit. Rätten till ersättning omfattar inte rätt till ersättning
för skador på annan egendom än den levererade varan ej heller
ersättning för indirekta skador och följdskador såsom utebliven
vinst, uteblivna intäkter, förlust av goodwill etc. Kan Köparen
visa att levererad vara saknar uttryckligen utfäst egenskap utgår
ersättning för förorsakad förlust till följd av minskning eller
bortfall av produktion eller omsättning som helt visst beror på
den avsaknade utfästa egenskapen.

12.2 Erlägger Köparen inte betalning i rätt tid och beror det
inte på Säljaren eller på något förhållande på hans sida, får
Säljaren kräva betalning jämte dröjsmålsränta i enlighet med
Säljarens vid varje tillfälle gällande räntebestämmelser. Erläggs
inte betalning efter skriftlig betalningspåminnelse, äger
Säljaren häva köpet samt återta levererad vara och erhålla
skadestånd.
12.3 Om Säljaren inleder ett rättsligt förfarande mot Köparen
på grund av att denne inte erlagt betalning i rätt tid, äger
Säljaren rätt att utfå ränta enligt punkt 12.2 på såväl
kapitalfordran som tidigare upplupen ränta.

8.4 Utan hinder av de begränsningar som framgår av punkt 8.3
utgår ersättning för produktansvarsskada till följd av vållande.
Sådan ersättning är dock begränsad till det belopp som kan utgå
på grund av Säljarens produktansvarsförsäkring. Saknas
tillämplig produktansvarsförsäkring för viss typ av skada skall
Säljarens ersättningsskyldighet för produktansvarsskada vara
begränsad till ett högsta belopp motsvarande 25 prisbasbelopp
för varje skadetillfälle.

13 Rätt att innehålla vara
Säljaren är inte skyldig att lämna ut vara, överlåta
dokument eller på annat sätt frånhända sig
förfoganderätten över varan förrän Köparen erlagt full
betalning, om inte kredit avtalats eller Köparen fått
anstånd med betalningen.

9 Köparens vårdplikt
9.1 Vill Köparen avvisa en vara som han har tagit emot, skall
han för Säljarens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av
varan.
9.2 Vill Köparen avvisa en vara som sänts till honom och hålls
honom tillhanda på bestämmelseorten, skall han ta hand om
den för Säljarens räkning utan oskälig kostnad eller olägenhet.
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15.5 Säljaren lämnar ut personuppgifter till tredje part
utanför Säljarens koncern då det är nödvändigt för att
fullgöra en skyldighet i lag, föreskrift eller
myndighetsbeslut. Säljaren kan även anlita externa
samarbetspartners som behöver få åtkomst till
personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag för
Säljaren. Säljarens samarbetspartners kan finnas både
inom och utanför EU/EES. Bolag som hanterar
personuppgifter för Säljarens räkning får alltid teckna
ett personuppgiftsbiträdesavtal med Säljaren. I relation
till leverantörer utanför EU/EES vidtas särskilda
skyddsåtgärder, t.ex. tecknande av avtal som inkluderar
standardiserade modellklausuler för dataöverföring
utgivna av EU-kommissionen.

14 Befarat avtalsbrott
14.1 Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att
Köparen inte kommer att fullgöra en väsentlig del av
avtalet, får Säljaren inställa fullgörelsen och hålla inne
leverans av varan samt kräva att Köparen ställer för
Säljaren godtagbar säkerhet för avtalets rätta
fullgörande. Ställs inte säkerhet utan dröjsmål äger
Säljaren häva köpet avseende den del som inte
fullgjorts.
14.2 Säljaren får häva köpet utan att först kräva säkerhet om
Köparen försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd
inte kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser enligt avtalet.

15.6 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har
Köparen rätt att under vissa omständigheter begära
tillgång till och rättelse av personuppgifter, invända mot
behandling och få den begränsad samt en rätt till
dataportabilitet. Köparen har även rätt att när som helst
inge klagomål till tillsynsmyndigheten om Köparen
anser att personuppgifter behandlas i strid med
tillämplig dataskyddslagstiftning. När Köparens
personuppgifter inte längre är nödvändiga för det
ändamål för vilka de behandlas, raderas
personuppgifterna i enlighet med Säljarens
gallringsrutin.

15 Personuppgiftsbehandling
15.1 Säljaren kan, inom ramen för leveransen av de
varor som Köparen beställt, komma att behandla
personuppgifter
för
vilka
Säljaren
är
personuppgiftsansvarig. I den mån Köparen är en
privatperson eller enskild näringsidkare är Säljaren
skyldig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att
informera om den personuppgiftsbehandling som sker
under avtalet. Om Köparen är ett företag med anställda
i, ansvarar Köparen själv för att ge sina anställda
nödvändig information.

15.7 För mer information om Säljarens behandling av
personuppgifter eller för att göra rättigheter gällande,
kontakta dataskyddsombud@lantmannen.com.

15.2 De personuppgifter som Säljaren behandlar under
avtalet är t.ex. Köparens namn, adress, telefonnummer,
e-postadress, personnummer, organisationsnummer,
kundnummer, köphistorik samt betalning- och
faktureringsuppgifter.

16 Befrielsegrunder
Inträffar krig eller krigshandling, undantagstillstånd,
mobilisering
eller
annan
förstärkning
av
försvarsberedskapen, offentlig varu-, marknads- eller
prisreglering eller ransonering, strejk eller lockout på
arbetsmarknaden, missväxt eller eljest synnerligen
nedsatt skörderesultat, eldsvåda, naturhändelse,
maskinskada, myndighets åläggande eller annat
förhållande, som föranleder produktionsstörning av
betydelse, begränsning i framkomlighet eller annat
hinder i trafiken eller annat med de föregående angivna
förhållandena jämförbart förhållande (t ex tjällossning)
eller inträffar annan oförutsedd omständighet som gör
Säljarens fullgörande oskäligt betungande, fritas
Säljaren från all ersättningsskyldighet för därav föranlett
dröjsmål med beställd eller utlovad leverans. Säljaren
äger därjämte – utan ersättningsskyldighet – häva köpet
till den del dess fullgörande hindras eller är oskäligt
betungande för Säljaren. Säljaren skall dock utöva
hävningsrätten inom 14 (fjorton) dagar från det
hävningsanledningen uppkom.

15.3 Säljaren behandlar Köparens personuppgifter för
följande ändamål:
• För fullgörande av avtalet med Köparen;
• För fullgörande av Säljarens rättsliga skyldigheter;
• För att informera Kunden om Säljarens tjänster och
ändringar av dessa försäljningsvillkor;
• För marknadsföringsändamål, vilket kan ske via mejl,
telefon och sms/mms om Lantmännen, dess
koncernbolag och Lantmännens samarbetspartners.
Vill Kunden inte ta fortsatt del av sådan
marknadsföring, kontakta Säljaren på kontaktuppgifter
nedan. Direktmarknadsföring kan i viss mån vara
anpassad baserad på ett fåtal parametrar som samkörs
från olika källor, som t.ex. lantbrukets storlek,
produktion och omsättning;
• För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och
utveckla Säljarens produkter och tjänster samt de
tekniska plattformar som dessa erbjuds på; samt
• För rapporteringsändamål.
15.4 Köparens personuppgifter behandlas för att
Säljaren ska kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med
Köparen eller för att Säljaren har ett berättigat intresse
av att behandla personuppgifter som överväger
Köparens intresse av att personuppgifter inte
behandlas.
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17 Övrigt
Köparen har skyldighet att skaffa sig kunskap om och
iaktta alla de speciella särregler som kan gälla för
specifika produkter. Detta kan t ex gälla speciella regler
för transport, lagring, hantering och användning av
riskprodukter
såsom
ammoniumnitrat
och
bekämpningsmedel eller skyldigheten att informera
Svenska Utsädesföretagens Förening om att skörd från
certifierat utsäde använts som eget utsäde.

18 Tvist
18.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av
avtal på vilket dessa Villkor är tillämpliga skall slutligt
avgöras genom skiljedom enligt reglerna för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Överstiger inte tvisteföremålets värde 50 prisbasbelopp
skall skiljenämnden bestå av en skiljeman.
18.2 Utan hinder av punkt 18.1 äger part för klar och
förfallen fordran till kronofogdemyndighet inge
ansökan om betalningsföreläggande.
Gäller från 16:e maj 2018.
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