Vedlegg A1
STANDARD JURIDISKE VILKÅR

1.

ÅPNINGSMERKNADER

1.1

Disse standard juridiske vilkår ("Vilkårene") gjelder for alle ordre for kjøp av varer i den avtalte perioden
("Varer" og "Ordren") fra et nåværende eller fremtidig selskap innen STARK GROUP A/S-konsernet
("Kjøperen" eller "Konsernselskapet") og ethvert medlem av konsernet som leverandøren tilhører (hver en
"Leverandør") (Kjøperen og Leverandøren er samlet benevnt "Partene", og hver en "Part").
Denne avtalen er en rammeavtale, og den består av standard kommersielle vilkår, prislistene, disse Vilkårene,
Kjøperens til enhver tid gjeldende leverandørmanual og forskjellige vedlegg som er nevnt spesifikt i disse
dokumentene ("Avtalen"). Den svenske nasjonale industristandarden ABM07 skal gjelde, men kun for alle
Ordre utført av Beijer Byggmaterial AB, og kun i den grad ABM07s vilkår ikke er i strid med Avtalen. For ordens
skyld presiseres det at intet i ABM07 skal begrense Leverandørens ansvar i større grad enn det som er angitt
i denne Avtalen. Denne Avtalen erstatter alle tidligere avtaler fra avtaledatoen mellom selskap i disse
konsernene som er knyttet til levering av Varer og tjenester, med mindre annet er særskilt fastsatt i denne
Avtalen.
Vilkårene erstatter alle Leverandørens standardvilkår, og slike standardvilkår skal ikke være bindende for noe
Konsernselskap.
Kun skriftlige endringer i Avtalen, herunder Vilkårene, som er signert av begge Parter som eksplisitt angir at
de endrer Avtalen skal være bindende for Partene.
Kjøperen vil til enhver tid ha rett til å overføre enhver rettighet eller forpliktelse under Avtalen til ethvert direkte
eller indirekte eiet datterselskap i STARK GROUP A/S-konsernet.

1.2

1.3
1.4
1.5

2.

OPPSIGELSE

2.1
2.2

Begge Parter kan når som helst si opp Avtalen med tre måneders skriftlig varsel til den andre Parten.
Avtalen skal fortsette å gjelde uendret frem til utløpet av en oppsigelstid. Leverandøren skal oppfylle alle Ordre
som er foretatt før utløpet av denne Avtalen, og betale enhver tilknyttet rabatt eller bonus (pro rata) på de vilkår
som er fastsatt i Avtalen, og vilkårene i Avtalen skal gjelde for enhver senere tvist mellom Partene.
Dersom Leverandøren sier opp Avtalen, og hvis det kreves av Kjøperen, skal Leverandøren ta tilbake alle
usolgte Varer i vesentlig samme stand og mengde til prisen Kjøperen betalte, uten avslag eller gebyrer av noe
slag. Punkt 2.3 gjelder ikke for Varer som er "Private Label Varer" eller hvis Avtalen heves på grunn av Kjøpers
mislighold.

2.3

3.

LEVERING

3.1.

Med mindre annet er angitt i Ordren eller Avtalen, skal Varene og eventuelle tilknyttede dokumenter leveres
på det tidspunkt og på den leveringsadressen som er fastsatt i Ordren, eller i henhold til tidligere standard og
innen rimelig tid dersom ingen tid er angitt.

4.

MVA

4.1.

Prisen som er oppgitt og avtalt for de relevante Varer er eksklusive merverdiavgift og omsetningsavgift. Etter
levering av Varene skal Leverandøren utstede til Kjøperen en gyldig mva-faktura eller (hvis relevant) en
nullsats-faktura utstedt av en virksomhet som er registrert for merverdiavgift i EU, som omfattes av Intrastat
med hensyn til Varene.

5.

KONFIDENSIALITET

5.1.

For en periode på to år fra Avtalens opphør er begge Parter enige om å holde konfidensielt all informasjon og
all kunnskap om den andre Parten og dennes forretninger som de kan få i forbindelse med levering av Varene
og Avtalen, med mindre denne informasjonen:
(i) er kjent for allmennheten som følge av annet enn mislighold av Avtalen ;
(ii) ble lovlig mottatt fra andre kilder enn den fremleggende Parten; eller
(iii) er pålagt fremlagt gjennom gjeldende og relevant lovgivning, kompetent domstol, tribunal, verdipapirbørs,
regulatorisk myndighet eller statlig organ.
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5.2.

Leverandøren har ikke tillatelse til å annonsere, referere til eller på annen måte bruke varemerker, navn eller
andre immaterielle rettigheter som tilhører et Konsernselskap, med mindre det er gitt skriftlig forhåndssamtykke
vedrørende innhold, bruk, form og art for slik annonse er gitt fra Kjøperen. Ethvert slikt samtykke kan når som
helst trekkes tilbake av Kjøperen.

6.

PRODUKTINTEGRITET

6.1.

Kjøperen ønsker å kjøpe trygge produkter for videresalg til sine egne kunder, som overholder lovgivningen og
godkjente industristandarder og som er i samsvar med en avtalt spesifikasjon og kommersielle ordninger.
Kjøperen forventer at Leverandørene står bak produktene de selger til Kjøperen, og at de fra tid til annen fgir
Kjøperen forsikringer i denne sammenheng, herunder at Kjøperen gis rimelig rett til revisjon, samt informasjon
om hele eller deler av dette kvalitetsstyringssystemet.

7.

GARANTI PÅ VARER

7.1.

Leverandøren garanterer overfor Kjøperen at Varene:
(i) samsvarer med de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter, anerkjente regler for god praksis,
standarder og retningslinjer utstedt av relevante statlige organer, reguleringsmyndigheter eller
bransjeorganer;
(ii) samsvarer med den avtalte spesifikasjonen med hensyn til art, mengde, kvalitet, beskrivelse, emballasje,
og tilpasset de formål med Varene som er spesifikt angitt i den relevante Ordren og de formål som
sammenlignbare varer normalt vil bli benyttet til;
(iii) er fri for enhver mangel: og
(iv) ikke krenker eller er begrenset av noen tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle rettigheter.
Denne produktgarantien skal gjelde så lenge, og i den utstrekning som, enhver sluttbruker (profesjonell eller
privat) kan fremsette eller fastholde krav mot et Konsernselskap, og for enhver mangel og/eller manglende
overholdelse knyttet til Varene i henhold til gjeldende lovgivning eller nasjonale industristandarder.

7.2.

8.

MANGELFULLE VARER

8.1.

Mangelfulle Varer påvirker Kjøperen samt opplevelsen til Kjøperens kunder, og dermed Kjøperens omdømme.
Leverandøren er enig i og aksepterer at beføyelsene som er tilgjengelige for Kjøperen i tilfelle av mangelfulle
Varer må være fleksible og effektive, og Leverandøren samtykker til å være responsiv og fleksibel med hensyn
til å finne løsninger også utenfor beskrivelsene nedenfor. Videre er det avtalt at Kjøper kan velge mellom
følgende misligholdsbeføyelser:
(i) Omlevering - Leverandøren erstatter mangelfulle Varer med Varer som er helt uten mangler, uten ugrunnet
opphold,
(ii) Forholdsmessig reduksjon - Leverandøren krediterer Kjøperen et beløp som tilsvarer verdireduksjonen
på de mangelfulle Varene,
(iii) Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for ethvert tap eller skade som påføres et Konsernselskap eller
kunden som følge av de mangelfulle Varene i samsvar med gjeldende lov,
(iv) Kansellering av Ordre og erstatning - hvis de mangelfulle Varene fører til et vesentlig kontraktsbrudd,
kan Kjøperen kansellere Ordren og kreve erstatning som beskrevet ovenfor.

9.

PRODUKTTILBAKEKALLING

9.1.

Varer kan tilbakekalles eller en produktadvarsel knyttet til Varene kan initieres hvis:
(i) det er pålagt ved lov, ordre eller instruks fra statlig organ eller agent, eller etter regulatoriske krav, eller
(ii) returprosenten av mangelfulle Varer som leveres til Kjøperen av Leverandøren er 5 % eller mer i løpet av
foregående 12-månedersperiode, og en tilbakekalling av Varer som følge av dette anses rimelig nødvendig
av Kjøperen.
Leverandøren skal straks gi Kjøperen all nødvendig bistand for å muliggjøre at en produkttilbakekalling eller et
produktadvarsel kan gjennomføres effektivt og med tilbørlig hurtighet. Når produkttilbakekallingen eller
produktadvarselen er en følge av Leverandørens mislighold av forpliktelser etter Avtalen, skal Leverandøren
være ansvarlig for ethvert tap eller krav, enhver kostnad, skade eller utgift som Kjøperen måtte pådra seg i
forbindelse med slike produkttilbakekallinger eller produktadvarsler.

9.2.

10.

MOTREGNING

10.1. Kjøperen skal ha rett til å trekke fra kostnader, avgifter, skader eller utbetalinger som er forfalt til Kjøperen og
dermed lovlig redusere enhver betaling til Leverandøren.
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11.

ANSVAR

11.1. I den utstrekning det ikke er regulert i Vilkårene, gjelder de alminnelige lovregler om ansvar. Leverandøren skal
være ansvarlig overfor Kjøperen og dens kunder i henhold til gjeldende alminnelige lovregler om ansvar for:
(i) ethvert tap og enhver kostnad eller skade som et Konsernselskap eller noen av dets kunder eller ansatte
påføres som en konsekvens av avvik eller mangler i Varene eller brudd på Avtalen;
(ii) ethvert produktansvar som et Konsernselskap kan være gjenstand for fra noen tredjepart på grunn av
mangelfulle Varer, herunder fra ansatte og kunder; og
(iii) ethvert annet relevante krav fra tredjeparter mot et Konsernselskap som oppstår som følge av, eller i
forbindelse med, avvik eller mangler i Varene eller brudd på Avtalen .
For ordens skyld presiseres det at Leverandøren ikke skal være ansvarlig for forpliktelser Kjøperen har overfor
sine kunder utover ansvar under alminnelig lovregler om ansvar.

12.

FORSIKRING

12.1. Leverandøren skal ta ut og opprettholde produktansvarsforsikring på vanlige lokalt aksepterte vilkår hos et
anerkjent forsikringsselskap og med en forsikringssum som ikke er lavere enn den forventede årlige verdien av
sin omsetning. Leverandøren skal på Kjøperens anmodning opplyse Kjøperen om navnet på Leverandørens
forsikringsgiver og/eller forsikringsmegler. Leverandøren gir Kjøperen fullmakt til å kontakte deres
forsikringsgiver og/eller forsikringsmegler og be om en forsikringsbekreftelse som dokumenterer at de avtalte
minimumskrav til forsikring er oppfylt.

13.

EGNE MERKER

13.1. Dersom Varene er "private label" eller egne varemerker produsert av Leverandøren for Kjøperen i henhold til
en spesifikasjon fastsatt av Kjøperen og med bruk av et varemerke som er eiet av et Konsernselskap, så
samtykker Leverandøren til at vilkårene i private label-bilaget i Kjøpers leverandørmanual skal gjelde.
Leverandøren samtykker dessuten til at:
(i) det relevante Konsernselskap til enhver tid eier og beholder alle rettigheter til det relevante navn, logo eller
merke;
(ii) med hensyn til Varene får det relevante Konsernselskap eierrettigheter så snart Varene er produsert av
Leverandøren;
(iii) Leverandøren har ingen rettigheter til varemerket, logoen eller andre immaterielle rettigheter, og må ikke
på noen måte gjøre bruk av disse; og
(iv) Leverandøren forplikter seg til ikke å markedsføre, registrere eller på noen annen måte bruke varemerket
eller andre lignende varemerker og/eller logoer/design/navn og/eller logoer/design/navn som kan forveksles
med slikt varemerke.

14.

ETISKE RETNINGSLINJER OG ANDRE PRINSIPPER

14.1. Leverandøren er forpliktet til å overholde Kjøpers etiske retningslinjer (Code of Conduct) og andre prinsipper.
De viktigste prinsippene finnes på www.starkgroupsourcing.com/supplier. Alternativt er Leverandøren forpliktet
til å overholde sine egne etiske retningslinjer som Leverandøren innestår for at oppfyller Kjøperens etiske
retningslinjer og de generelle retningslinjene som er vedtatt av børsnoterte selskaper i Norden.

15.

LOVVALG OG JURISDIKSJON

15.1. Avtalen og enhver ikke-kontraktsrettslige forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med Avtalen,
skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Kjøperens hjemland, og hver Part gir eksklusiv og
ugjenkallelig jurisdiksjonen til domstolene i Kjøpers hjemland, med hensyn til krav eller forhold som oppstår
følge av eller i forbindelse med Avtalen.

16.

PRIORITETSREKKEFØLGE

16.1. Prioritetsrekkefølgen for denne Avtalen: Bilag A2 (Standard Legal Terms Exceptions schedule), Bilag A1
(standard juridiske vilkår), Bilag A3 (Cooperation/trade agreement Exceptions Schedule), Bilag A4
(Cooperation/trade agreement Exceptions on Settlement Schedule), Cooperation/trade agreement, andre
dokumenter.
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