Bilag A1
JURIDISKE STANDARDVILKÅR

1.

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1.1

Disse juridiske standardvilkår (“Vilkårene”) gælder for alle ordrer på varer i aftaleperioden (“Varerne” og
“Ordren”) fra et nuværende eller fremtidigt koncernforbundet selskab med STARK GROUP A/S (“Køberen”
eller “Koncernselskab”) til enhver juridisk eller fysisk person tilknyttet den i Aftalen leverende part (hver især
en “Leverandør”) (Køberen og Leverandøren samlet “Parterne”, og hver især en “Part”).
Denne aftale er en rammeaftale, og den omfatter: standardforretningsmæssige vilkår, prislisterne, Vilkårene,
Køberens til enhver tid gældende leverandørhåndbog og forskellige bilag, hvis de særskilt er anført i disse
dokumenter (“Aftalen”). Den svenske nationale branchestandard ABM07 skal gælde, men kun for alle Ordrer
afgivet af Beijer Byggmaterial AB, hvis relevant, og kun i det omfang at ABM07 vilkår ikke er uforenelige med
denne Aftale. For god ordens skyld anføres det, at intet i ABM07 må begrænse Leverandørens ansvar
yderligere end anført i denne Aftale. Denne Aftale erstatter alle tidligere aftaler fra datoen derfor mellem
selskaberne i de koncerner vedrørende levering af Varer og ydelser, medmindre andet udtrykkeligt er anført i
Aftalen.
Vilkårene træder i stedet for Leverandørens standardvilkår og -betingelser, og sådanne standardvilkår og betingelser er uden retsvirkning og er ikke bindende for et Koncernselskab.
Kun skriftlige ændringer af Aftalen, herunder Vilkårene, underskrevet af begge Parter, som specifikt anfører, at
de ændrer Aftalen, er bindende for Parterne.
Køberen vil under Aftalen til enhver tid have retten til at overføre alle rettigheder og pligter til ethvert
Koncernselskab.

1.2

1.3
1.4
1.5

2.

OPSIGELSE

2.1
2.2

Hver Part kan til enhver tid opsige Aftalen med 3 måneders skriftligt varsel til den anden Part.
Aftalen er fortsat gældende uden ændringer indtil udløbet af en opsigelsesperiode. Leverandøren skal opfylde
en Ordre, som afgives forud for udløbet af Aftalen og honorere eventuel tilhørende rabat eller bonus
(forholdsmæssig) på de vilkår, som er fastlagt i Aftalen, og Aftalens vilkår gælder for en eventuel efterfølgende
tvist mellem Parterne.
Hvis Leverandøren opsiger Aftalen, og hvis Køberen anmoder derom, skal Leverandøren tilbagetage alle
usolgte Varer i salgbar stand til købsprisen og uden fradrag eller gebyrer af nogen art. Dette afsnit 2.3 gælder
ikke for Varer særligt leveret med Køberens logo og/eller design ("Private Label Varer" eller "Own Brand
Varer"), eller hvis Aftalen opsiges på grund af Køberens væsentlige misligholdelse.

2.3

3.

LEVERING

3.1.

Medmindre andet er anført i Ordren eller Aftalen, skal Varerne og eventuelt tilhørende dokumentation leveres
på det i Ordren anførte tidspunkt og leveringsadresse, eller i overensstemmelse med forudgående standard og
indenfor rimelig tid, såfremt ingen særskilt leveringstid aftales.

4.

MOMS

4.1.

Prisen på Varerne er eksklusiv moms eller salgsafgift. Efter levering af Varerne skal Leverandøren udstede en
gyldig momsfaktura eller (hvis relevant) en nulsatsfaktura for Varer udstedt af en EU-momsregistreret
virksomhed omfattet af Intrastat til Køber.

5.

FORTROLIGHED

5.1.

I en periode på to år fra opsigelse af Aftalen aftaler Parterne at hemmeligholde alle oplysninger og viden, som
er erhvervet i forbindelse med samarbejdet og levering af Varer og indholdet i Aftalen, medmindre disse
oplysninger:
(i) er offentligt tilgængelige uden at Aftalen misligholdes,
(ii) lovligt blev indhentet fra andre kilder end den videregivende part, eller
(iii) skal oplyses ifølge gældende og relevant lov, kompetent domstol, særdomstol, fondsbørs eller regulerende
myndighed eller regeringsmyndighed.
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5.2.

Leverandøren har ikke tilladelse til at annoncere for, henvise til eller på anden måde anvende varemærker,
navne eller andre immaterielle rettigheder, der tilhører et Koncernselskab, medmindre forudgående skriftligt
samtykke er givet. Sådant samtykke kan af Køberen til enhver tid trækkes tilbage.

6.

PRODUKTETS INTEGRITET

6.1.

Køberen ønsker at købe sikre produkter til videresalg til egne kunder, produkter som overholder loven og
anerkendte branchestandarder og er i overensstemmelse med en aftalt specifikation og kommercielle
ordninger. Køberen forventer, at Leverandørerne står bag de produkter, som sælges til Køberen og altid leverer
produkter med garanti, herunder rimelige rettigheder til gennemgang, og oplysninger om alle eller dele af
kvalitetssikringssystemet.

7.

GARANTI PÅ VARER

7.1.

Leverandøren garanterer over for Køberen, at Varerne:
(i) overholder alle relevante love, forordninger, anerkendte regelsæt, standarder og retningslinjer, der til enhver
tid er udstedt af en relevant regeringsmyndighed, regulerende myndighed eller brancheorganisation,
(ii) er i overensstemmelse med den aftalte specifikation hvad angår art, mængde, kvalitet, beskrivelse,
emballage og egnethed til formålet for de Varer, som særligt er anført i den relevante Ordre og til de formål,
som sammenlignelige varer normalt ville blive anvendt,
(iii) er uden fejl, og
(iv) ikke er begrænset af eller krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder.
Denne produktgaranti er stadig gyldig, så længe som og i det omfang, at en slutkunde (professionel eller privat)
kan fremkomme med eller fastholde krav mod et Koncernselskab, og for enhver art af fejl og/eller manglende
overensstemmelse i forbindelse med Varerne i henhold til gældende lov eller nationale branchestandarder.

7.2.

8.

MANGELFULDE VARER

8.1.

Mangelbehæftede Varer påvirker Køberen og Køberens kunders oplevelse og dermed Køberens omdømme.
Leverandøren anerkender, at alle afhjælpende foranstaltninger, som er til rådighed for Køberen i tilfælde af
mangelfulde Varer skal være fleksible, og Leverandøren anerkender også at være lydhør og fleksibel i at søge
løsninger, også uden for beskrivelserne nedenfor. Desuden aftales det, at Køberen kan vælge mellem alle de
følgende afhjælpninger:
(i) Erstatning - Leverandøren erstatter de mangelfulde Varer med fuldt ud overensstemmende Varer uden
ugrundet ophold,
(ii) Forholdsmæssig nedsættelse - Leverandøren krediterer eller udbetaler kontant til Køber et beløb
svarende til værdiforringelsen af de mangelbehæftede Varer,
(iii) Fremsætte erstatningskrav - Køberen kan kræve skadeserstatning for et direkte tab eller skade, der er
påført et Koncernselskab,
(iv) Annullere ordren og fremsætte erstatningskrav - Hvis de mangelfulde Varer forårsager en væsentlig
misligholdelse, kan Køberen annullere Ordren og kræve skadeserstatning som beskrevet ovenfor.

9.

TILBAGEKALDELSE AF PRODUKTER

9.1.

9.2.

Varer kan tilbagekaldes, eller et produktadvarsel relateret til Varerne kan udsendes, såfremt:
(i) det kræves i henhold til gældende lovgivning eller administrative krav i øvrigt, eller
(ii) hvis tilbageleveringsraten af mangelbehæftede Varer leveret til Køberen af Leverandøren er 5 % eller mere
i en forudgående, løbende 12-måneders periode, og som følge deraf Køberen anser tilbagekaldelse af
produktet for at være rimeligt nødvendig.
Leverandøren skal straks give Køberen al nødvendig assistance for at muliggøre tilbagekaldelse af sådanne
Varer, eller at der effektivt udstedes en advarsel mod sådanne Varer med passende hast. Hvor tilbagekaldelse
af Varen eller en advarsel vedrørende Varen er en følge af Leverandørens misligholdelse af dennes pligter i
henhold til Aftalen, er Leverandøren ansvarlig for tab, udgifter, krav, skade eller anden udgift, som Køberen
måtte påføres og som udspringer direkte af eller i forbindelse med en eventuel tilbagekaldelse af Varen eller
advarsel mod Varen.

10.

MODREGNING

10.1. Køberen har ret til at modregne eventuelle omkostninger, gebyrer, skadeserstatninger eller betalinger, der
skyldes til Køberen og dermed lovligt nedsætte eventuel betaling til Leverandøren.
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11.

ANSVAR

11.1. I det omfang, at det ikke reguleres af Vilkårene, gælder almindelig ansvarsret. Leverandøren er ansvarlig over
for Køberen og dennes kunder i henhold til den gældende, almindelige lov om ansvar for:
(i) tab, omkostninger eller skadeserstatninger, som et Koncernselskab eller dettes kunder eller medarbejdere
måtte blive påført som følge af mangelbehæftede Varer eller manglende opfyldelse af Aftalen,
(ii) produktansvar, som et Koncernselskab gøres til genstand for af en tredjemand, herunder af medarbejdere
og kunder, på grund af mangelbehæftede Varer eller manglende opfyldelse af Aftalen, og
(iii) andre relevante krav fra en tredjemand mod et Koncernselskab, som udspringer af eller i forbindelse med
en fejl i Varerne eller manglende opfyldelse af Aftalen.
Leverandøren ikke ansvarlig for Køberens eventuelle løfter til dennes kunder ud over ansvaret i henhold til
almindelig ret.

12.

FORSIKRING

12.1. Leverandøren skal tegne og opretholde en produktansvarsforsikring på sædvanlige, lokalt anerkendte vilkår og
hos et anerkendt forsikringsselskab samt med en aftalt sum, der ikke må være mindre end den forventede
årlige værdi af omsætningen. Leverandøren skal efter Kundens anmodning informere Køberen om navnet på
forsikringsselskabet og/eller forsikringsmægleren. Leverandøren bemyndiger Køberen til at kontakte sit
forsikringsselskab og/eller sin forsikringsmægler og anmode om et forsikringsbevis til Køberen, som
dokumenterer, at de aftalte minimumskrav til forsikringen er opfyldt.

13.

"OWN BRAND VARER"/"PRIVATE LABEL VARER"

13.1. Hvis Varerne er “Private Label Varer” eller “Own Brand Varer” produceret af Leverandøren for Køberen i
overensstemmelse med en specifikation, der er fastlagt af Køberen og under anvendelse af et varemærke ejet
af Koncernselskabet, accepterer Leverandøren, at vilkårene herfor i Køberens leverandørhåndbog gælder.
Desuden accepterer Leverandøren, at:
(i) det relevante Koncernselskab til enhver tid ejer og bibeholder alle rettigheder til det relevante navn, logo
eller mærke,
(ii) hvad angår Varerne, har det relevante Koncernselskab ejerrettigheder, så snart Varerne er produceret af
Leverandøren,
(iii) Leverandøren ikke har rettigheder til mærkenavnet, logoet eller andre immaterielle rettigheder, og må på
ingen måde gøre brug deraf, og
(iv) forpligter sig til ikke at markedsføre, registrere eller på anden måde anvende mærkenavnet eller andre
lignende navne og/eller logoer/designs og/eller navne og/eller logoer/designs, som kan forveksles med det
mærkenavn.

14.

CODE OF CONDUCT

14.1. Leverandøren er forpligtet til at overholde Køberens Code of Conduct og andre politikker. Hovedprincipperne
er anført i www.starkgroupsourcing.com/supplier. Alternativt er Leverandøren forpligtet i henhold til sin egen
Code of Conduct, som denne garanterer tilsvarer Køberens Code of Conduct og de generelle retningslinjer,
der er vedtaget af børsnoterede selskaber i de nordiske lande.

15.

LOVVALG OG JURISDIKTION

15.1. Aftalen og eventuelle ikke kontraktmæssige forpligtelser, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen,
reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land, hvor Køber er stiftet, og hver Part
underlægger sig uigenkaldeligt domstolenes eksklusive jurisdiktion i Køberens hjemland hvad angår krav, som
udspringer af eller i forbindelse med Aftalen.

16.

RANGFØLGE

16.1. Rangfølge i Aftalen: Bilag A2 (Juridiske standardvilkår, liste over undtagelser), Bilag A1 (Juridiske
standardvilkår), Bilag A3 (Samarbejds-/handelsaftale, liste over undtagelser), Bilag A4 (Samarbejds/handelsaftale, undtagelser angående liste over afgørelser), Samarbejds-/handelsaftale, andre dokumenter.
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