ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR NILS MALMGREN AB 2005
TILLÄMPLIGHET
§1
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i
den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Uttalanden och uppgifter som inte skriftligen bekräftas i samband med avtalets ingående, skall inte åsidosätta
vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller på annat
sätt ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.
PRODUKTINFORMATION
§2
Uppgifter i produktinformation och prislistor är ungefärliga och
bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

heten inte beaktas vid köpets avslutande och ej heller parten
rimligen kunnat undanröja omständighetens menliga inverkan berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet.
Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten
rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser
som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om
sådan omständighet, som avses ovan, inträffar efter avtalad
leveranstid.
Part, som vill begagna sig av rättighet som ovan sagts, skall
utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom.
Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av
avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.
ANSVAR FÖR FEL

KVALITET
§3
Leverans sker, om ej annat avtalats, i säljarens standardkvalitet.
Vid beställning av annan kvalitet än säljarens standardkvalitet,
äger säljaren rätt att leverera tio procent mer eller mindre än
vad beställningen avser. Riktvärden för standardprodukternas
tekniska kvalitet framgår av produktbeskrivning, som erhålles
efter förfrågan. Uppgift om använd testmetod och tillämpliga
toleransnivåer kan därvid också erhållas.
FUNKTION
§4
Då säljaren inte har kontroll över de förhållanden efter leverans,
under vilka godset hanteras och appliceras, fritar sig säljaren
från varje ansvar för godsets funktion.
BETALNING
§5
Likvid skall erläggas senast 30 dagar från fakturans datum,
såvida inte annan överenskommelse träffats. Skulle betalning
icke erläggas i rätt tid är säljaren berättigad till dröjsmålsränta
motsvarande den av Sveriges Riksbanks fastställda referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter räknat från förfallodagen till dess full betalning erlagts.
VALUTAKLAUSUL
§6
Vid valutakursförändringar orsakade av svensk eller utländsk
centralbanks eller annan valutamyndighets beslut, förbehåller
säljaren sig rätten att justera priserna i enlighet därmed.
PRISFÖRÄNDRINGAR
§7
Försäljningspriset grundar sig på vid anbudstillfället gällande
råvarupriser, kostnader och valutakurser. Kostnadsstegringar
före leverans av varan ger säljaren rätt att ändra priset. Om
köparen ej godkänner det nya priset, är säljaren berättigad att
annullera ordern.
MERVÄRDESSKATT
§8
Köpeskillingen innefattar inte mervärdeskatt.
LEVERANS
§9
Avtalade leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalades
ingående gällande INCOTERMS.
Om ingen leveransklausul särskilt har avtalats anses leveransen ske Ex Works

§12
Säljaren förbinder sig att efter erhållen anmärkning om fel i godset inom sex månader räknat från den dag då godset levererades eller den kortare lagringstid som kan ha angetts och typiskt
gäller för godset, byta ut gods som vid leveransen varit felaktigt.
Anmärkning om fel i godset skall göras skriftligen och utan
oskäligt dröjsmål räknat från den dag köparen märkt eller bort
märka felet. I fråga om fel som köparen utan svårighet bort
märka vid mottagandet åligger det honom dessutom att genast
efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen
underlåter att i rätt tid underrätta om vad som angetts i detta
stycke, förlorar han rätten till utbyte enligt första stycket. Om
säljaren inte byter ut felaktigt gods inom skälig tid efter det att
köparen anmärkt mot felet enligt andra stycket, har köparen
rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet vad
avser felaktigt gods.
Om köparen häver avtalet, har han rätt till ersättning av säljaren
för den merkostnad som köparen åsamkats vid anskaffning av
motsvarande gods från annat håll. Sådant krav på ersättning
skall framställas inom skälig tid.
Utöver vad som föreskrivs i första, tredje och fjärde styckena,
har säljaren inte något ansvar för fel eller för försummat utbyte
av felaktigt gods. Säljaren är således inte skyldig att utge någon
ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
ANSVAR FÖR SAKSKADA ORSAKAD AV GODSET
§13
Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller
förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt
andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i
köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka
köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös
egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset
Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall
andra parten genast underrättas härom. Säljaren och köparen
är skyldiga att på uppmaning inträda och som tillkommande
part delta i domstols- eller skiljedomsprocess som behandlar
ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på
skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade
godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren
skall dock alltid avgöras enligt § 14.

LEVERANSTID
§10
Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en
tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående.
BEFRIELSEGRUNDER
§11
Skulle till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör
eller råvarubrist, säljarens möjligheter att fullgöra, respektive
köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras är säljaren respektive köparen - om omständig-

TVIST
§14
Tvist i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.
Sådan tvist skall avgöras i Sverige av skiljemän enligt svensk
lag om skiljemän. Rör tvisten belopp som vid talans väckande
uppgår till högst två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har part dock rätt att föra talan inför allmän
domstol i Sverige.
Säljaren äger också rätt att vid allmän domstol föra talan om
fordran för utförda leveranser eller i samband därmed uppkomna kostnader.

