Allmänna affärsvillkor

I. Tillämpningsområde/allmänt
1. wedi GmbH:s allmänna affärsvillkor gäller för alla mellan kunden och oss slutade avtal
om leverans av varor. Dessa gäller explicit inte för arbeten som installation, inbyggnad,
infogande eller montering av byggmaterial eller byggelement.
2. Våra produkter är ej avsedda för användning i flygplan, motor- och / eller
vattenfordon på grund av speciella förfaranden för godkännande och provningsmetoder
samt relevanta brandföreskrifter. I enskilda fall krävs ett uttryckligt skriftligt
godkännande i förväg. För övrigt utgår ingen garanti, skadeersättning eller andra härav
resulterande anspråk.
3. Våra allmänna affärsvillkor gäller även för alla framtida affärsrelationer utan uttryckligt
åberopande. Mottagandet av vara innebär att dessa villkor gäller och har accepterats.
Kundens allmänna affärsvillkor som avviker från våra avsäger vi härmed uttryckligen. De
anses vara ej bindande även om vi inte uttryckligen motsäger oss dessa. Först genom att
vi uttryckligen godkänner dessa skriftligt blir dem juridiskt bindande. Med tilldelningen av
uppdrag förklarar våra kunder bindande att de accepterar våra allmänna affärsvillkor.
4. Om inte helt annan överenskommelse har träffats och kunden inte bedöms som
konsument enligt tyska civilrättslagstiftningen, BGB, §§ 474 ff i samband med § 13,
gäller de inom handeln brukliga avtalsformer enligt Incoterms 2010 inklusive de
kompletteringar som gällde vid tiden för slutande av avtal.
II. Offert och slutande av avtal
1. Våra offerter samt mönster, broschyrer, ritningar och övriga uppgifter är fria och utan
köptvång, om dessa inte uttryckligen har fastlagts som bindande.
2. Kunden är i 2 veckor bunden till sådana order vilka som offert anses vara gällande vid
slutande av köpeavtal. För att de ska vinna rättskraft krävs vår skriftliga orderbekräftelse
inom 2 veckor efter mottagande av order. Mottagandet av order kan från vår sida även
ske genom verkställande av order inom samma tidsfrist. Vid omedelbart verkställande
gäller fakturan som orderbekräftelse.
3. Offerter gäller för det landet där kunden har sitt företagssäte (nedan ”exportland”).
Kunden ska gentemot wedi GmbH ta ansvaret för alla nackdelar och skulder som uppstår
på grund av användning av varan utanför exportlandet.
4. Inom ramen för orderbekräftelsen hänvisar vi till vissa tekniska krav och
förutsättningar som ska iakttas, för att säkerställa full funktionsduglighet inom ramen för
byggnations- ombyggnations- eller övriga processer. Vid underlåtenhet att iaktta dessa
krav och förutsättningar ansvarar vi ej för därav uppkomna skador.
5. Illustrationer, mönster, broschyrer, ritningar och/eller alla övriga dokument som ingår
i offerten utgör inte några uppgifter om varans kvalitet. Egenskaper, tillförsäkringar eller
garantier omfattas ej därav. Undantag kräver en särskild skriftlig överenskommelse.
6. För samtliga illustrationer, mönster, broschyrer, ritningar och övriga dokument
förbehåller vi oss ägande- och upphovsmannarätten samt övriga immateriella rättigheter.
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Kunden får endast med vårt skriftliga medgivande lämna dessa vidare till tredje part,
oavsett om dessa har klassats som konfidentiellt, och ska på begäran lämna dem
tillbaka.
7. Personrelaterade uppgifter behandlas elektroniskt samt lämnas vidare uteslutande för
affärsändamål i enlighet med gällande dataskyddsrättsliga bestämmelser, i synnerhet
föreskrifterna i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). Affärspost som
skrivs ut med hjälp av elektroniska databehandlingssystem har juridiskt bindande verkan
även utan underskrift.

III. Priser
1. Våra priser är nettopriser Ex Works Emsdetten, inklusive vanlig transportförpackning
med tillägg av transportkostnader, om inte annat har överenskommits i
orderbekräftelsen. Det gäller respektive de priser som vid tidpunkten för
ordermottagningen framgår av respektive aktuell prislista, med tillägg av respektive
lagenlig mervärdesskatt. Om kunden lämnar in exakta uppgifter angående utländska
förpacknings-, vägnings- och tullbestämmelser i tid, dock senast inom 14 dagar från
orderbekräftelsen, åtar vi oss att iaktta dessa. Därav uppkomna merkostnader debiteras
kunden.
2. Sker leveransen först 4 månader efter orderbekräftelsen förbehåller vi oss rätten till
prishöjning, såvida väsentlig ändring av vissa för avtalet avgörande kostnadsfaktorer
inträffar – som t ex löner, förpackningsmaterial, transport- och energikostnader,
råmaterial, skatter. Prishöjningen beräknas enligt prishöjningens omfattning.
Oförutsebara kostnader vilka uppstår vid avtalets slutande, som kunden är ansvarig för
och som har betydelse för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden, kommer att beräknas
separat.
3. Om inte annan överenskommelse har träffats och såvida kunden i fråga är
näringsidkare, tillämpas vid leverans till utlandet våra priser som nettopriser samt FCA
resp. FOB tysk lastningshamn.
4. Vid överenskommelse om CIF leverans ingår de i destinationshamnen uppstående
kostnader för lossning, avlastning och landning, hamn- och kajavgifter ej i priset.
5. Tullavgifter, avgifter till konsulat samt skatter, pålagor, avgifter och därmed i
samband stående kostnader som utgår på grund av bestämmelser utanför
Förbundsrepubliken Tyskland, kommer att debiteras beställaren. Vid leverans inklusive
tull- eller övriga avgifter baserar angivet pris på dem vid tidpunkten för offerten gällande
tariffer. Det är de faktiska kostnaderna som kommer att beräknas. Den respektive
gällande mervärdesskatten enligt lag kommer att beräknas separat, såvida en sådan
tillkommer.
6. Omsättnings- eller andra rabatter kräver vårt uttryckliga skriftliga godkännande.
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IV. Leveranstid och leveransdatum
1. Leveranstiden börjar samma dag då orderbekräftelsen ges resp. verkställandet av
order sker. Den är ej bindande såvida vi inte skriftligt har utsatt ett leveransdatum. Vi
åtar oss principiellt inte några ekonomiska risker.
2. Uppfyllande av avtalad leveranstid förutsätter att kunden fullgör sina
avtalsskyldigheter. Tidsfristen för leverans börjar tidigast med slutandet av avtal, men
dock inte innan kunden har framlagt samtliga nödvändiga dokument, tillstånd, tekniska
instruktioner osv. Senare ändringar och kompletteringar från kundens sida förlänger
rimligen leveranstiden. Leveranstiden anses vara uppfylld, då varan har lämnat vår
fabriksanläggning innan tidsfristen har gått ut eller efter att det har meddelats att den är
transportklar eller vid försenad försändelse av varan utan vårt förvållande. Vid
inträffande av oförutsebara händelser och/eller i fall av force majeure, även hos
underleverantörer, förlängs leveranstiden likaledes på rimligt sätt.
3. I fall av försening på grund av från oss försvarbara skäl, uteslutes
skadeståndsansvaret i händelse av enkel vårdslöshet. Den ovannämnda begränsningen
av skadeståndsansvar gäller inte, om förseningen kan härledas till att vi uppsåtligen har
underlåtit att uppfylla en väsentlig avtalsskyldighet. Vid alla ansvarstillfällen är vårt
ansvar begränsat till skador som är förutsebara och följer av avtalet. I händelse av en av
oss försvarbar leveransförsening resp. vid köp på fast datum enligt § 286 avsnitt 2, nr. 4
tysk civilrätt, BGB, eller § 376 tysk handelslag, HGB, kan kunden ytterligare ange en
rimlig tidsfrist i form av skriftlig påminnelse med anmärkning om att han kommer att
avstå från leveransen efter att den utsatta tidsfristen har gått ut. Först efter att andra
tidsfristen har gått ut utan framgång samt alla övriga lagstadgade förutsättningar, har
kunden rätt till att begära hävning av avtalet genom en skriftlig förklaring.
4. Sker tillhandahållande av avtalad leverans inte alls eller inte på vederbörligt sätt, får
kunden inte häva avtalet och inte heller kräva skadeersättning i stället för hela
leveransen eller ersättning för extra kostnader och utgifter som kunden har åtdragit sig,
om åsidosättningen av våra skyldigheter är obetydlig. Har leveransen redan delvis
tillhandahållits kan kunden endast kräva skadeersättning i stället för hela leveransen, då
detta är nödvändigt för hela leveransens fullgörande. Hävning av hela avtalet är endast
möjligt i det fall då kunden påvisbart inte har något intresse i delleverans.
5. Vi är alltid berättigade till delleveranser.
6. Är kunden i dröjsmål med betalningen är vi berättigade till att kräva ersättning för
uppkomna skador och eventuella merkostnader. Samma gäller när kunden vårdslöst
åsidosätter samarbetsskyldigheter. I samband med dröjsmål med betalningen resp.
gäldenärens dröjsmål övergår risken för tillfälliga störningar resp. tillfällig förlust till
kunden.
V. Leveransvillkor, riskövergång
1. Försändelse av vara sker på kundens bekostnad.
2. Såvida inte någon annan överenskommelse har träffats, har leveransen från vårt lager
i Emsdetten resp. som export FCA eller FOB tysk lastningshamn avtalats. Vid köp av
konsumtionsvaror (§ 474 i anslutning till § 13 i tyska civilrätten, BGB) övergår med
överlåtande av varan risken för tillfällig förlust eller tillfällig störning till kunden. I alla
andra fall sker riskövergången redan då varan överlämnats till transportpersonen. Detta
gäller även då transporten sker med egna transportfordon och egen personal på kundens
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uppdrag. Riskövergången sker dock senast med att varan lämnar vårt företag eller lager.
I händelse av att transporten utan vår förskyllan inte kan genomföras, sker
riskövergången till kunden i samband med meddelandet om att varan är klar för
distribution. Avser försäljningen inget köp av konsumtionsvaror enligt tyska
civilrättslagstiftningen, BGB, §§ 474 ff i samband med § 13 och har prissättning avtalats,
där Incoterms 2010 inklusive de kompletteringar som gällde vid tidpunkten för slutande
av avtal föreskriver en annan reglering av riskövergång, gäller för övrigt denna särskilda
reglering.
3. Är kunden enligt avtal skyldig att tillhandahålla transportmedel för leverans och
verkställer detta inte inom avtalad tid, så fritas vi från vårt leveransansvar genom
lagerhållning och försäkring av vara på kundens bekostnad och risk. Speditörens
övertagandeintyg är bevis för den avtalsenliga leveransen.
4. På kundens uttryckliga önskemål och dess bekostnad kommer vi att försäkra
leveransen mot transportskador och andra risker.
VI. Betalningsvillkor, dröjsmål
1. Köpesumman förfaller med inkommande av fakturan hos kunden (utan avdrag)
omedelbart till betalning, om inget annat betalningsvillkor framgår av orderbekräftelsen.
2. Betalning får endast ske till ett av våra konton som anges på fakturan eller till en av
oss utsedd person som har fått inkassofullmakt.
3. Checkar och växlar, som vi godtar med uttryckligt förbehåll, gäller först som fullgjord
betalning efter att de har inlösts. Eventuella diskonterings- och bankavgifter debiteras
kunden. Om vi med kunden har avtalat om betalning av köppriset på grundval av checkväxel-förfarande, omfattar förbehållet även inlösen av den av oss accepterade växeln
genom kunden och upphör inte att gälla genom kreditering av den erhållna checken hos
oss.
4. Vid svårigheter att transferera betalningar från det landet varifrån transaktionen ska
ske vid tidpunkten för deras förfallodag, ska kunden ändå i rätt tid göra en inbetalning
med motsvarande belopp som han är skyldig att betala hos en bank i detta land. I
händelse av sjunkande valutakurser i samband med belopp som har inbetalats i ej
avtalad valuta, är kunden skyldig att betala mellanskillnaden i efterhand.
5. Får vi kännedom om omständigheter som i enlighet med en noggrann affärsmässig
bedömning verkar äventyra kundens kreditvärdighet, har vi även efter slutande av avtal
rätt till att kräva erläggande av penningbelopp eller säkerheter utan att andra tillämpliga
lagenliga anspråk påverkas. Uppfyller kunden varken kravet på penningbelopp eller
säkerhet har vi rätt till att utöva innehållanderätt. Alternativt får vi efter misslyckad
påminnelse och utsatt tidsfrist för erläggande av penningbelopp eller säkerhet begära
hävning av avtalet. Dessutom får vi göra anspråk på skadestånd.
6. En faktura anses vara godtagen, om den inte inom 14 dagar efter dess mottagande
skriftligt tillbakavisas och konkreta invändningar anges. Godkännande sker, när detta
tidigare särskilt har påpekats på fakturan.
7. En kvittering av fakturan kan endast ske med obestridliga, rättsligt giltiga eller
juridiskt fastställda krav.
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8. Kunden kan endast hävda innehållanderätten, såvida denna grundar sig på anspråk
från samma avtalsförhållande.
9. Kommer kunden i dröjsmål med betalningen gäller lagbestämmelserna. Här uppstår
dröjsmålsränta på fordran som kunden ska erlägga till en räntesats som uppgår till 8%
över europeiska centralbankens basränta. Dessa fastställs högre, om vi kan påvisa högre
skador.
VII. Garanti, reklamation
1. Kunden har endast rätt till reklamation då han har uppfyllt sin kontroll- och
reklamationsplikt på föreskrivet sätt i enlighet med § 377 tysk handelslag, HGB. Detta
gäller inte, om kunden bedöms som konsument enligt § 477 i samband med § 13 tysk
civilrätt, BGB.
2. Vid fel som får göras gällande har vi, med uteslutande av kundens rättigheter att häva
avtalet eller sänka köppriset (prisavdrag), skyldigheten till ett senare fullgörande, om vi
inte enligt lagstiftningen har rätt till att neka ett senare fullgörande. Kunden ska lämna
en rimlig tidsfrist för ett senare fullgörande. Kunden har rätt till att efter eget val begära
åtgärdande av fel (reparation) eller omleverans. I fall av åtgärdande av fel bär vi dem
nödvändiga kostnaderna, såvida dessa inte höjs på grund av att föremålet för avtalet
befinner sig på annan än leveransorten. Misslyckas ett senare fullgörande kan kunden,
efter att ytterligare ha lämnat uppskov utan framgång och med laga stöd, begära
hävning av avtalet eller sänkning av köppriset (prisavdrag). Anspråk av kunden på grund
av nödvändiga merkostnader i samband med ett senare fullgörande, i synnerhet gällande
transport-, väg-, arbets- och materialkostnader uteslutes, om kostnaderna har höjts på
grund av att leveransen har transporterats till annan ort än leveransorten, såvida
transporten inte avser den ändamålsenliga användningen. Skadeståndsanspråk på grund
av bristfälligheter kan kunden på efterföljande villkor först göra gällande, om ett senare
fullgörande har misslyckats. Kundens rätt att hävda andra skadeståndsanspråk på
efterföljande villkor berörs ej därav.
3. För genomförande av felavhjälpning gäller följande:
a. Synbara fel, fel leveranser eller felaktigt antal ska omedelbart meddelas skriftligt, dock
senast inom en vecka efter varumottagningen.
b. Fel som trots noggrann kontroll inte upptäckts direkt, ska omedelbart meddelas
skriftligt efter upptäckt.
c. Bristfällig vara får ej vidarebearbetas. Den får heller inte användas i fortsättningen, om
inte överenskommelse i samband med reklamationen har uppnåtts eller om
överenskommelse inte kunde uppnås ska bevisupptagningsförfarande ske av sakkunnig
anlitad av den industri- och handelskammare där kunden har sitt företagssäte.
d. Även reklamerad vara ska ställas till förfogande för provning.
e. Kunden ska meddela oss omedelbart i händelse av att garantifall föreligger hos
konsument.
f. För övrigt gäller lagbestämmelserna.
4. I enlighet med lagstiftningen har vi skyldighet att återkalla den nya varan resp. sänka
köppriset (prisavdrag) även utan den i annat fall nödvändiga tidsfristen, om kundens
köpare som konsument av den sålda nya varan (konsumtionsvara) på grund av denna
bristfälliga vara skulle kunna kräva av kunden att denne ska ta tillbaka varan eller sänka
köppriset (prisavdrag) eller om en sådan regressrätt görs gällande gentemot kunden.
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5. Därutöver har vi skyldigheten att ersätta kundens merkostnader, i synnerhet
transport-, väg-, arbets- och materialkostnader, som kunden hade i förhållande till
slutkonsumenten inom ramen för ett senare fullgörande på grund av föreliggande av fel
på varan vid tidpunkten för riskövergången från oss till kunden. Fordringsanspråk kan ej
göras gällande, om kunden inte har uppfyllt sin kontroll- och reklamationsplikt enligt §
377 tysk handelslag, HGB, på föreskrivet sätt.
6. Fordringsanspråk kan ej göras gällande i samband med enbart obetydlig avvikande
från varans avtalade egenskaper, vid enbart obetydlig nedsättning av varans
användbarhet, vid naturligt slitage och/eller skador som efter riskövergången förorsakats
av felaktig och/eller vårdslös hantering, för hög belastning, olämplig utrustning och/eller
på grund av speciella, yttre faktorer och/eller i samband med egenskaper som inte avses
i avtalet.
7. För kundens fordringsanspråk på grund av fel uppgår preskriptionstiden till ett år, med
undantag av omständigheter enligt § 438 avsnitt 1 nr. 2 och § 634 a avsnitt 1 tysk
civilrätt, BGB, samt i samband med försäljning avseende konsumtionsvaror (§§ 474 ff.
BGB). I fall att vi lastas för avsiktligt undanhållande av information om fel gäller
lagbestämmelserna.
8. Information om bearbetnings- och användningsmöjligheter för wedi-produkter,
tekniska rekommendationer och rådgivning samt övriga uppgifter genom våra
medarbetare (användningsteknisk rådgivning) sker enligt bästa kunskaper. Detta är dock
ej bindande och utan allt ansvar. Dessa fritar vår kund och dess köpare inte från att
genomföra egna provningar och test med avseende på produktens lämplighet för
avsedda tillvägagångssätt och ändamål.
9. Användningsteknisk rådgivning ger inte upphov till ett särskilt avtalsenligt
rättsförhållande/rådgivningsförhållande. Vi ansvarar i varje fall endast för uppsåt och
grov vårdslöshet. För övrigt begränsas vårt ansvar till enligt avtal typiska, förutsebara
skador. Begränsningen av skadeståndsansvaret gäller ej för skada på liv, kropp och hälsa
(tysk lag om produktansvar).
VIII. Äganderättsförbehåll, säkerhetsrättigheter
1. Vi förbehåller oss äganderätten till den levererade varan fram tills samtliga betalningar
i affärsrelationen har erlagts. För varor som kunden förvärvar för utövande av
affärsmässig eller egen professionell verksamhet förbehåller vi oss äganderätten till
varan fram tills samtliga fordringar i den pågående affärsrelationen med kunden inklusive
framtida fordringar, som även framgår av avtal som slutits samtidigt eller senare, samt
tills alla saldo fordringar på löpande konton har erlagts av kunden. Har med kunden
avtalats betalning med växel eller check omfattar förbehållet även dess inlösen genom
kunden. Betalningen anses vara fullgjord då motsvarande summa har erlagts.
2. Bearbetning eller ombyggnation av förbehållen vara genom kunden sker alltid på
uppdrag av wedi GmbH. I händelse av vidarebearbetning eller ombyggnation av den
under förbehåll levererade varan tillsammans med andra varor som inte är i vår ägo,
förvärvar wedi GmbH samäganderätt till den nya varan i enlighet med förhållandet
mellan den under förebehåll levererade varans fakturavärde (fakturabelopp, inkl. moms)
och den andra varan vid tidpunkten för bearbetning eller ombyggnation. För den genom
vidarebearbetning eller ombyggnation framställda nya varan gäller samma som för den
under förbehåll levererade varan.
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3. Om den under förbehåll levererade varan på ett oskiljaktigt sätt beblandas med andra
varor som inte är i vår ägo, förvärvar wedi GmbH samäganderätt till den nya varan i
enlighet med förhållandet mellan den under förebehåll levererade varans fakturavärde
(fakturabelopp, inkl. moms) och den andra varan vid tidpunkten för beblandningen. Sker
beblandningen på sådant sätt att kundens vara ska anses som huvudvara, gäller som
avtalat att kunden överför proportionell samäganderätt till oss. Härmed godkänner vi
överföringen uttryckligen. I sådant fall har kunden skyldighet att förvara denna vara som
är kundens enskilda egendom eller samägs av wedi GmbH.
4. Kunden har rätt till att bearbeta och avyttra den under förbehåll levererade varan
enligt god affärssed, så länge som han inte är i dröjsmål. Rätten till vidareförsäljning
upphör även då kunden har slutit ett avtal om överlåtelseförbud med sina köpare.
Belåning eller pantförskrivningar tillämpas ej.
5. Om kunden avyttra den under förbehåll levererade varan enskild eller tillsammans
med varor som inte är i wedi GmbH:s ägo, överlåter kunden till oss redan nu de
fordringar (inkl. samtliga saldo fordringar på löpande konton) som kan uppstå genom
vidareförsäljning eller annan rättslig grund som säkerhetsåtgärd och i full omfattning.
Härmed godkänner wedi GmbH överlåtelsen uttryckligen.
6. Kunden befullmäktigas tills vidare av wedi GmbH, att driva in de till wedi GmbH
överlåtna fordringarna på kundens bekostnad och i eget namn. Inkassofullmakten kan
när som helst återkallas, om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter på
föreskrivet sätt, är i betalningsdröjsmål, har slutit ett avtal om överlåtelseförbud med
sina köpare eller har ansökt om inledande av insolvensförfarande eller om
betalningsinställelse föreligger. På begäran är kunden förpliktad att meddela sin köpare
om överlåtelsen och att överlämna till oss samtliga uppgifter och underlag som är
nödvändiga för inkasseringen.
7. Använder kunden den under förebehåll levererade varan för fullgörande av
underleverantörs- eller entreprenadavtal, ska fordran i detta avtal överlåtas till wedi
GmbH i förväg i samma omfattning som avtalats enligt ovan. Härmed godkänner wedi
GmbH överlåtelsen uttryckligen.
8. Om den under förebehåll levererade varan integreras av kunden som väsentlig
beståndsdel i tredje parts fastighet, så överlåter kunden till oss redan nu de fordringar
som kan uppstå gentemot tredje part eller gentemot berörd person motsvarande värdet
på den under förebehåll levererade varan med alla övriga rättigheter, inklusive rätten till
medgivande av säkerhetsinteckning som ska ha företrädesrätt. wedi GmbH godkänner
härmed överlåtelsen. Om den under förbehåll levererade varan integreras av kunden
som väsentlig beståndsdel i dess egen fastighet, så överlåter kunden till oss redan nu de
fordringar som kan uppstå på grund av fastighetens affärsmässiga avyttring eller
avyttring av fastighetsrättigheter uppgående till den under förebehåll levererade varans
fakturavärde samt alla övriga rättigheter. Härmed godkänner wedi GmbH överlåtelsen
uttryckligen.
9. Vid utmätning, tvångsförsäljning eller andra åtgärder från tredje parts sida i samband
med den under förebehåll levererade varan eller de överlåtna fordringarna ska kunden
omedelbart informera wedi GmbH och lämna över dem underlag som är nödvändiga för
att vi ska kunna bevara våra rättigheter och inge invändning. Kunden ska även hänvisa
till vår egendom resp. fordringsägande. Såvida tredje part inte kan ersätta oss för
rättegångskostnader eller kostnader utanför domstolen ska kunden ansvara.
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10. I samband med betalningsinställelse och/eller ansökan om inledande av
insolvensförfarande upphör rätten till vidareförsäljning, bearbetning, kombination eller
beblandning av den under förbehåll levererade varan eller fullmakten för inkassering av
de överlåtna fordringarna. Vid invändning mot check eller växel upphör
inkassofullmakten likaså. Detta gäller inte för insolvensadvokatens rättigheter.
11. Har äganderättsförbehållet i ovanstående form ingen rättslig giltighet enligt
bestämmelselandets lagstiftning, ska kunden å wedi GmbH:s vägnar medverka vid
upprättning av en säkerhetsrätt som motsvarar det landets lagbestämmelser.
12. Om värdet på de medgivna säkerheterna överstiger fordringarna med mer än 20 %,
är wedi GmbH på kundens begäran skyldig att verkställa återförande eller överlämnande
av säkerheter.
13. Kunden är skyldig att behandla varan varsamt, i synnerhet är kunden förpliktad att
försäkra den till nuvärde och på egen bekostnad mot brand-, vatten- och stöldskador.
Om behov av underhålls- och inspektionsarbeten uppstår, måste kunden genomföra
dessa i tid och på egen bekostnad.
14. Vid avtalsstridigt agerande från kunden sida, i synnerhet vid betalningsdröjsmål, har
vi rätt till att återta den sålda varan. Återtagandet av den sålda varan innebär ingen
hävning av avtalet, såvida vi inte har lämnat in en skriftlig förklaring därom. Har vi
därutöver anspråk på skadeersättning i stället för varan och tar vi tillbaka varan, är
avtalsparterna eniga om att wedi GmbH återbetalar varans försäljningsvärde som gällde
vid tidpunkten för återtagandet. På kundens begäran som endast gäller omedelbart efter
återtagandet av varan, kommer försäljningsvärdet att fastställas av en legitimerad
sakkunnig och offentlig företrädare för industri- och handelskammaren. Kunden står för
samtliga kostnader för återtagande och vidareförsäljning av varan. Kostnaderna för
vidareförsäljningen uppgår utan bevis till 5 % av dess intäkter. Dessa ska höjas eller
sänkas, allt efter om wedi GmbH påvisar högre eller kunden lägre kostnader.
15. Sker utmätning av den sålda varan från vår sida kan detta alltid innebära hävning av
avtalet. Efter återtagandet av den sålda varan har vi rätt till dess vidareförsäljning.
Intäkten härav ska tillgodoräknas kundens skulder med avdrag för de kostnader som
uppstår vid dess vidareförsäljning.
IX. Ansvar
1. wedi GmbH ansvarar enligt följande, föreskrivna bestämmelser:
a. Vid lätt vårdslöshet föreligger ansvaret endast vid överträdelse av väsentliga
avtalsskyldigheter, då kunden regelbundet litar på och får lita på deras fullgörande.
Ansvaret är dock begränsat till typiska skador som kunde förutses vid slutande av avtal.
b. Enligt lagbestämmelserna om skada på liv, kropp och hälsa vid vårdslös eller uppsåtlig
pliktförsummelse från vår sida, av våra juridiska representanter eller medhjälpare.
c. Enligt lagbestämmelserna om övriga skador, som inte omfattas av IX.1.b. och som
förorsakats av grova vårdslösa pliktförsummelser från vår sida, av våra juridiska
representanter eller medhjälpare.
d. Oberoende om wedi GmbH bär skulden för avsiktligt undanhållande av information om
fel vid övertagande av kvalitets- och /eller hållbarhetsgarantin, ansvarar vi enligt
produktansvarslagen endast för skador som förorsakats genom utebliven garanterad
kvalitet eller hållbarhet, men som inte omedelbart uppträder på varan, då en sådan
skaderisk uppenbarligen omfattas av kvalitets- och/eller hållbarhetsgarantin.
2. Om kunden eller tredje part inom ramen för varans användning/nyttjande överträder
immateriella rättigheter – oavsett art – tar vi inget ansvar, såvida det inte föreligger
vårdslös eller avsiktlig pliktförsummelse från vår sida.
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3. Ett annat ansvarstagande, såvida dessa allmänna affärsvillkor inte innehåller andra
avvikande bestämmelser, uteslutes utan hänsynstagande till den rättsliga karaktären av
skadan som gjorts gällande. För det fall att vårt ansvar uteslutes eller begränsas, gäller
detta även för det personliga ansvarstagande av våra juridiska representanter,
medhjälpare och hela vår personal.
X. Leveransort, laga domstol, tillämplig lagstiftning, garantiklausul
1. Oavsett om kunden är näringsidkare, juridisk person i offentlig rätt eller tillhör
offentligrättsliga, särskilda investeringsfonder, är för alla stridigheter som uppstår direkt
eller indirekt i samband med avtalsförhållandet, inklusive växel- och checkärenden, den
behöriga laga domstol tingsrätten Amtsgericht Rheine resp. hovrätten Landgericht
Münster. Detta gäller även då kunden inte har någon allmän laga domstol inomlands, har
flyttat sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands efter slutande av avtal eller om
kundens hemvist eller vanliga vistelseort är okänd vid tidpunkten för väckande av talan.
2. För dessa affärsvillkor och samtliga rättsförhållanden mellan avtalsparterna gäller
lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland, FN:s internationella köplag (FN-konvention
från 1980-04-11 angående avtal om internationella köp av varor, BGBl. 1989 II s. 588)
tillämpas ej.
3. Skulle en av dessa bestämmelser i dessa affärsvillkor vara eller bli overksam eller icke
verkställbar, berörs giltighet och verkställbarhet av de övriga bestämmelserna ej därav. I
sådant fall åtar sig parterna att träffa överenskommelse om att ersätta den overksamma
eller icke verkställbara bestämmelsen med en sådan rättslig verksam eller verkställbar
bestämmelse, som i fråga om innehåll och parternas krav ekonomiskt sett ligger den
overksamma eller icke verkställbara bestämmelsen närmast. Samma gäller om behov av
komplettering skulle uppstå.
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