Order- och leveransvillkor

Order- och leveransvillkor EuroWell AB
EuroWell AB (”EuroWell”) tillämpar villkoren i Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2002, ALG 02, i den mån inte annat följer nedan.
Beställd kvantitet/upplaga preciseras till +/– 10% enligt order.
Leveranstid 2–4 veckor fritt fabrik efter kundens godkännande av pdf/cromalin eller liknande.

Pris anges för offert och order enligt följande;
Fritt fabrik/Pris per löpmeter: Samtliga kostnader för material, start-up kostnader, interna
transporter, tryck- och wellproduktion.

Klichépris/Repro & Kliché: Bearbetning av färdigt original, repro, utskrifter, korrekturändringar, interna färg- och tryckprover, montering.

Fraktkostnad/Frakt per löpmeter: Godset packas på pall (EUR eller engångspallar) emballerat i plastfilm alt. wellpapplåda med gods- och rullmärkning.

Omtryck: Endast kostnad Pris per löpmeter samt eventuell transportkostnad per meter
utgår.

Mervärdes- och reklamskatt och eventuella övriga offentliga pålagor samt ersättning för
eventuella tilläggsprestationer ingår inte i angivet pris.

Äganderätt produktionsmaterial
Beställaren har efter full betalning äganderätten till samtliga klichéer, original och filmer.
Copyright samt övriga varumärkes- och patenträttigheter kan dock komma att inskränka
beställarens äganderätt.
Produktionsmaterial förvaras fackmässigt av EuroWells underleverantörer. Det står varje
beställare fritt att avhämta eget material. Önskar beställaren originalmaterial i retur, anges
detta vid order. Efter 6 månader från leveransdag övergår risken för förvarat material på
beställaren. EuroWell förbehåller sig rätten att genom avisering utsätta en tidpunkt för
avhämtning eller beställning av förvaring mot ersättning.
EuroWell svarar för att undersöka och utvärdera förvarat material efter ny order från beställaren. Klichéer beräknas normalt vara i fullgod kondition under ca 3–5 år.
Beställaren svarar för kostnader för anpassning eller utbyte av gamla klichéer som nödvändiggörs av ålder, slitage eller trycktekniska förändringar.

Ordererkännande och betalningsvillkor
Beställarens order bekräftas genom ordererkännande. Invändningar mot ordererkännande
skall göras omgående. Ersättning kan komma att uttas vid annullerad order.
Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum.
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