
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR NILS MALMGREN 
AB 2018 
 
§ 1 TILLÄMPLIGHET 
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning mellan parterna i den mån inte något annat uttryckligen 
överenskoms mellan parterna i samband med att beställning görs och dokumenterats i Nils Malmgrens AB:s offert eller 
orderbekräftelse.  
 
§ 2 PRODUKTINFORMATION 
 
Uppgifter om innehåll, metoder och egenskaper samt priser i produktinformation och prislistor är på grund av fluktuerande 
tillgång och pris på råvaror och valutor ungefärliga samt bindande endast i den utsträckning hänvisning skett i offert eller 
orderbekräftelse. 
 
§ 3 KVALITET 
 
Om inget annat överenskommits sker leverans av säljarens standardkvalitet. Vid beställning av annan kvalitet än säljarens 
standardkvalitet äger säljaren rätt att leverera upp till tio procent mer eller mindre än beställd kvantitet. Riktvärden för 
standardprodukternas tekniska kvalitet framgår av respektive produkts produktbeskrivning vilken erhålles vid förfrågan. Uppgift 
om använd testmetod och tillämpliga toleransnivåer erhålles också vid förfrågan. 
 
§ 4 FUNKTION 
 
Med anledning av att säljaren efter leverans inte har någon kontroll över de förhållanden under vilka produkterna förvaras, 
hanteras och används fritar sig säljaren för varje ansvar för de sålda produkternas funktion. 
 
§ 5 BETALNING 
 
Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta jämlikt 6 § 
Räntelagen.  
 
§ 6 MERVÄRDESSKATT 
Samtliga angivna priser avser pris exklusive mervärdesskatt. 
 
§ 7 LEVERANS 
Samtliga överenskommelser om leverans skall tolkas i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande standardiserade 
avtalsbegreppen INCOTERMS. Om inte annat avtalats sker leverans Ex Works.  
 
§ 8 BEFRIELSEGRUNDER 
 
Skulle säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras till 
följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos 
parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, eller liknande, är säljaren respektive köparen, såvida inte 
omständigheten kunde ha beaktas vid avtalets ingående eller parten rimligen kunde ha undanröjt omständighetens skadliga 
inverkan, berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av omständigheten. 
Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som 
hindrats eller försvårats på grund av omständigheten. Vad som ovan anges skall även gälla om sådan omständighet som avses 
ovan inträffar efter avtalad leveranstid. 
 
Part som vill använda sig av rättighet som anges i föregående stycke skall genast skriftligen meddela underrätta den andra 
parten detta.   
 
§ 9 ANSVAR FÖR FEL 
 
Reklamation avseende fel i såld vara skall framföras inom sex månader från den dag då varan levererades. Om kortare 
lagringstid än sex månader särskilt angetts för varan skall reklamation framföras innan den särskilt angivna lagringstidens 
utgång. Reklamation skall göras skriftligen så snart köparen märkt eller borde ha märkt felet och innehålla uppgift om vad det är 
för fel på varan. Om reklamation skett på det sätt som angetts i detta stycke och det är fel på varan erhåller köparen ny felfri 
vara i utbyte mot vad som må återstå av den felaktiga varan. Sker inte utbyte av vara som köparen enligt detta stycke har rätt 
att få utbytt inom skälig tid har köparen rätt att häva köpet samt rätt till skälig ersättning för merkostnad för anskaffning av 
likvärdig vara. Utöver den rätt till utbyte av felaktig vara och rätt till hävning jämte merkostnad vid försummat utbyte har säljaren 
inget ansvar vid fel i såld vara eller försummat utbyte av felaktig vara. Säljaren är således inte skyldig att till köparen utge 
skadestånd eller annan ersättning på grund av direkt eller indirekt skada såsom skada på köparens egendom, försening, 
kostnadsfördyringar, produktionsbortfall, utebliven vinst, med mera.     
 
§ 10 ANSVAR FÖR SKADA SOM TREDJE MAN ÅSAMKATS AV SÅLD VARA   
 
Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning som säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan direkt eller 
indirekt skada eller förlust som tredje man med anledning av köparen bedriven verksamhet åsamkats med anknytning till av 
säljaren såld vara som säljaren inte har något eller endast begränsat ansvar för i förhållande till köparen. Sådan tredje man 
åsamkad skada kan exempelvis vara skada på fast eller lös egendom som inträffar när av säljaren såld vara är i köparens 
besittning eller skada på produkter framställda av köparen eller produkter i vilka av köparen framställda produkter ingår, eller 
skada på fast eller lös egendom som dessa produkter förorsakar. 
 
Om tredje man framställer krav på ersättning mot säljaren eller köparen för skada eller förlust som avses i föregående stycke, 
skall den som mottagit kravet omedelbart underrätta den andra parten om kravet. På uppmaning av den part som mottagit krav 
från tredje man är den andra parten skyldig att som intervenient delta i domstols eller skiljedomsprocess, såvida inte dennes 
deltagande i processen saknar betydelse för den första partens möjlighet att tillvara ta sin rätt i förhållande till tredje man.   
 
TVIST 

§ 11 
Tvist mellan parterna med anknytning till leverans som detta avtal är tillämpligt på skall avgöras enligt svensk rätt. 
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