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Sekretessavtal
Ett leverantörskort med godkännande av dessa villkor och ett sekretessavtal skall skrivas på av leverantören innan
han/hon får tillträde till denna portal.
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Offerter





Priset på detaljen skall innefatta alla moment för att få fram detaljen på ritningen
o Priset på detaljer som offereras skall vara inklusive eventuell ytbehandling.
o Utgångsmaterial skall ingå i priset.
o Om det framgår att FAS vill ha mätprotokoll så skall eventuell kostnad för detta vara inkluderad i
priset.
o Eventuella kapkostnader, ställkostnader etc. skall ingå i priset.
o Frakt från leverantör till FAS behöver inte ingå i priset. Däremot så skall eventuella frakter från
leverantören till andra leverantörer (t ex blästrare, målare) ingå i priset.
Offert skall göras på de antal som FAS använder som Ekonomisk Order Kvantitet (EOQ). Utöver detta antal
välkomnas pris för andra kvantiteter som leverantören anser vara mest lönsam för FAS.
Leveranstiden för en detalj skall alltid anges på offerten.

Beställningar






Leverantören skall eftersträva att leveranser av tillverkade artiklar (Artikelnummer som börjar med en
1:a) skall vara FAS tillhanda senast fyra veckor efter det att beställningen från FAS är lagd.
Leverantören skall eftersträva att leveranser av standard artiklar (Artikelnummer som börjar med en 2:a)
skall vara FAS tillhanda senast en vecka efter det att beställningen från FAS är lagd.
Om det på beställningen står att en ny ritning skall medfölja beställningen så är det leverantörens ansvar
att se till så att de mottog ny ritning och att denna används vid tillverkning av detaljerna för denna och
framtida beställningar. Om leverantören har en beställning på samma detalj men med en äldre version
skall leverantören, om detaljen inte är tillverkad ännu, ta kontakt med FAS för besked om vilken ritning
som skall användas.
Om någon standard detalj utgått eller kommer att utgå från leverantörens sortiment så skall FAS
kontaktas omgående för att hitta ersättnings artikel.

Ordererkännande




skall skickas till e-postadressen: inkop@faskonverting.se
skall skickas till FAS senast 5 dagar efter beställningen är lagd
skall innehålla
o Antal
o Pris
o Leveranstid
o FAS beställningsnummer
o FAS artikelnummer

Leveransförseningar



skall meddelas FAS så snart leverantören misstänker att det kan uppstå.
skall om möjligt undvikas med hjälp av t.ex. övertid och expressfrakter.
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Fakturor



skall skickas till nedanstående fakturaadress eller till e-postadressen: efakt@fasconverting.se
skall innehålla
o Antal
o Pris
o Leveranstid
o FAS beställningsnummer
o FAS artikelnummer

Reklamationer



skall åtgärdas senast dagen efter reklamationen gjorts.
skall skickas med leverantörens fraktbolag och med dennes avtalsnummer.

Mätprotokoll
För de detaljer där FAS anger att mätprotokoll skall följa med leveransen skall:



Ett dokument med de mätvärden som FAS efterfrågar finns med.
Att det på detaljen finns ett identitetsmärke (t ex nummerserie) som gör att FAS kan identifiera från
vilken leverans som detaljen kommer ifrån och vilka mätvärden på protokollet detaljen har.

Leveransvillkor






Allt gods skall skickas till nedanstående leveransadress.
Leverantören skall skicka godset med nedanstående fraktbolag om inget annat avtalats.
Godset skall skickas på bästa ekonomiska sätt utan att godset riskerar att skadas. Detta betyder t ex att
FAS inte godkänner att små detaljer skickas i pall när det skulle räckt med en liten låda, att det kommer
flera icke fulla lådor med detaljer på samma dag från samma leverantör, att det kommer lådor i lådor.
Givetvis får detta göras om leverantören inte tar betalt för emballaget eller att godsets beskaffenhet pga.
t ex vikt måste fraktas på ett speciellt sätt.
Övriga leveransvillkor enligt NL 09/ NLT 09/ NPV 09

Fraktbolag som skall användas för att skicka Pall och styckegods inom Sverige
DB Schenker
Kundnummer: 18545574
Bokning sker genom deras hemsida http://www.logistics.dbschenker.se/log-se-se/start/
Best Transport AB (Endast för leverantörer I skåne)
Kundnummer: FAS Converting Machinery
Bokning sker genom deras hemsida http://besttransport.se/
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Ytbehandling




Ytbehandling skall ske enligt anvisningar på respektive ritning.
All målning som skall göras på FAS detaljer skall göras med hjälp av pulverlackning.
Om målning skall göras med ”GUL” färg (NCS 1070-Y10R) skall FAS godkända målare användas. Undantag
kan göras om kunden tar risken att detaljen reklameras om FAS anser att färgen inte ligger inom
toleranserna.

Exempel på företags som pulverlackar
Lomma Lackeringar
Järngatan 28
234 35 Lomma
040-411900

Knutssons Målerifirma Eftr KB
Mässingsgatan 17
271 39 Ystad
0411-73328

Leverantör av den Gula pulverfärgen (BK03910020, Infralit EP/PE 8086-11)
Teknos AB
Limmaredsvägen 2
514 24 Tranemo
0325-619500

Exempel på företag som anodiserar aluminium och elpolerar rostfritt
Ytbehandlarna i Skåne HB
Hanögatan 1
211 24 Malmö
040-183217

Exempel på företag som värmebehandlar
Bodycote Värmebehandling AB
Jägershillgatan 9
213 75 MALMÖ
040-143200

Exempel på företag som elförzinkar och kromaterar
El-yta Kem AB
Ekängsvägen 3
293 01 OLOFSTRÖM
0454-48935

Exempel på företag som lägger på olika ytbeläggningar
Impreglon Sverige AB
Mobilvägen 1
246 43 LÖDDEKÖPINGE
046-706500
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Adresser till FAS
Leveransadress
FAS Converting Machinery AB
Virvelvägen 5
232 36 Arlöv

Fakturaadress
FAS Converting Machinery AB
Box 6
232 21 Arlöv

Hjärup, 2015-11-18

Niklas Malmström

5

