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Allmänna leveransvillkor 

 
1 Tillämplighet och definitioner 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller när en Kund har lagt 
en beställning som baseras på Säljarens offert, eller 
när parterna har hänvisat till dem eller på annat sätt 
har kommit överens om att de ska tillämpas. 

1.2 Avvikelser från dessa allmänna villkor ska upprät-
tas skriftligen och undertecknas av parterna för att 
vara giltiga. 

1.3 ”Kund” avser den fysiska eller juridiska person 
som erhåller en offert från, lägger en beställning 
hos eller på annat sätt ingår avtal med Säljaren. 

1.4 ”Produkt” avser den produkt som ska levereras  
enligt avtalet mellan en Kund och Säljaren. 

1.5 ”Säljaren” avser Scandinavian Nonwoven AB. 

1.6 “skriftligen” eller “skriftligt” avses även e-mail och 
andra kommunikationsformer som parterna har 
kommit överens om.  
 

2 Offerter och beställningar 

2.1 Kundens beställning är bindande för båda parter 
när Säljaren har bekräftat den.  

2.2 Om beställningen har föregåtts av en offert från 
Säljaren gäller offertens villkor, förutsatt att be-
ställningen har lagts inom offertens giltighetstid. 
Har beställningen lagts därefter kan villkoren ändå 
gälla om parterna skriftligen har kommit överens 
om det.  

2.3 Beställningar som är bindande kan inte ändras eller 
avbeställas av Kunden utan Säljarens skriftliga 
godkännande. Om Säljaren godkänner en ändring 
eller avbeställning har Säljaren rätt till ersättning 
motsvarande det arbete och material som fram till 
dagen för ändringen eller avbeställningen har upp-
arbetats för beställningen, och som på annat sätt 
följer av ändringen eller avbeställningen.  
 

3 Pris och betalningsvillkor 

3.1 Priset för Produkten framgår av offerten. Om offer-
tens giltighetstid har löpt ut när beställningen sker, 
eller om ingen offert har lämnats, ska Säljaren 
lämna prisuppgift när beställningen görs. Ordern 
blir bindande om inte Kunden inom två (2) arbets-
dagar efter sådan prisuppgift gör en skriftlig avbe-
ställning. 

3.2 Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från leve-
rans eller, när leverans uteblir på grund av Kunden, 
från fakturadatum, om inget annat har avtalats.  

3.3 Om Kunden inte betalar i tid har Säljaren rätt att 
hålla inne kommande leveranser samt kräva 
dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Om  
betalningsförsening pågår i mer än tjugo (20) dagar 
har Säljaren därutöver rätt att säga upp avtalet med 
omedelbar verkan. Uppsägning av avtalet påverkar 
inte Säljarens rätt att få betalt för genomförda leve-
ranser inklusive dröjsmålsränta.  

3.4 Säljaren förbehåller sig rätten att justera priset till 
följd av väsentliga förändringar i valutakurser, 
material- och transportkostnader. Med väsentliga 
förändringar enligt denna punkt avses minst 5 %. 

3.5 Kunden har inte rätt att kvitta eller innehålla någon 
del av köpeskillingen på grund av motfordran. 
 

4 Leveransvillkor och försening 

4.1 Leverans ska ske FCA Säljarens lager enligt vid 
beställningen gällande INCOTERMS, om inget  
annat har avtalats. 

4.2 Leveranstiden framgår av offerten eller, om offer-
tens giltighetstid hade löpt ut vid beställning eller 
ingen offert har lämnats, av Säljarens beställnings-
bekräftelse. 

4.3 Om leveransen är försenad ska Kunden i första 
hand ge Säljaren en slutlig skälig frist för leverans. 
Om leverans inte sker inom sådan frist har Kunden 
rätt att avbeställa de försenade Produkterna. Avbe-
ställning utgör Kundens enda rättighet vid förse-
ning och ingen annan påföljd kan göras gällande.  

4.4 Säljaren förbehåller sig rätten att leverera den  
beställda mängden Produkter +/- 10 %. Säljaren 
har rätt att fakturera ett pris motsvarande mängden 
faktiskt levererade Produkter. 
 

5 Produkter och fel 

5.1 Produkt ska ha de egenskaper som framgår av  
offerten eller det tekniska databladet. Säljarens  
ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen 
framgår av denna punkt och inga andra egenskaper 
eller uppgifter omfattas, varken underförstådda  
eller som framgår av andra dokument eller som har 
diskuterats mellan parterna. 

5.2 Kunden ansvarar för Produkts lämplighet. 

5.3 Säljaren ansvarar endast för fel som föreligger vid 
leverans. Kunden ska därför undersöka Produkten 
så snart det är möjligt med hänsyn till omständig-
heterna.  

5.4 Kunden förlorar rätten att åberopa fel om reklamat-
ion inte sker inom skälig tid från att Kunden upp-
täckte, eller borde ha upptäckt, felet. I alla händel-
ser förlorar Kunden rätt att åberopa fel om rekla-
mation inte sker senast inom tre (3) månader från 
leveransdagen. 

5.5 Vid reklamation har Säljaren rätt att begära prover 
eller annan dokumentation som visar att fel förelig-
ger samt att inspektera Produkten.  

5.6 Om Produkt inte överensstämmer med punkt 5.1 
ska Säljaren antingen leverera en ny Produkt eller 
ge prisavdrag motsvarande felet. Omleverans eller 
prisavdrag utgör Säljarens enda skyldighet vid fel 
och Kunden har inte rätt att göra gällande annan 
påföljd. 
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6 Ansvarsbegränsning 

6.1 Säljarens ansvar gentemot Kunden omfattar endast 
ersättning för direkt skada och är begränsat till ett 
belopp motsvarande priset för den aktuella leveran-
sen. Säljaren ansvarar således inte för följdskador, 
utebliven vinst eller andra indirekta skador. 

6.2 Säljaren ska hållas skadeslös av Kunden i den ut-
sträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje 
man för skada eller förlust som Säljaren inte ansva-
rar för.  
 

7 Befrielsegrunder 

7.1 Omständigheter utanför en parts kontroll, som inte 
med iakttagande av skälig aktsamhet kunnat undvi-
kas, ska anses utgöra befrielsegrund, om de inträf-
far sedan avtalet slutits och helt eller delvis hindrar 
avtalsförpliktelsernas fullgörande samt ej rimligen 
kunnat förutses av parten när avtalet ingicks. Part 
är befriad från ansvar så länge omständigheten 
hindrar fullgörandet. Underrättelse om sådant  
hinder ska ske så snart som möjligt.  

7.2 Om omständighet enligt punkt 7.1 hindrar part att 
fullgöra sina avtalsförpliktelser i mer än fyra (4) 
månader kan vardera parten säga upp avtalet.  
 

8 Sekretess 

8.1 Parterna förbinder sig att under avtalstiden och 
minst tre (3) år därefter iaktta fullständig sekretess 
rörande all information som erhållits såväl muntli-
gen som skriftligen, elektroniskt eller genom annat 
medium, eller genom observationer i samband med 
besök eller demonstrationer, eller på annat vis i 
samband med parternas avtal eller Produkterna.  

8.2 Punkt 8.1 omfattar inte information som motta-
garen kan visa (i) var allmänt känd vid tidpunkten 
för avslöjandet eller därefter blivit allmänt känd på 
annat sätt än genom brott mot detta avtal av någon 
av parterna eller deras anställda, (ii) vid tidpunkten 
för avslöjandet redan var rättmätigt känd av motta-
garen, (iii) var rättmätigt erhållen av mottagaren 
från tredje man, utan någon begränsning beträf-
fande avslöjande eller användning, eller (iv) måste 

avslöjas till följd av villkor uppställda i gällande 
lag eller i beslut av domstol eller myndighet. 

8.3 Parterna förbinder sig att inte, direkt eller indirekt, 
använda eller göra tillgänglig information som är 
skyddad enligt punkt 8.1 för något annat syfte än 
fullgörandet av avtalet samt att förvara sådan skyd-
dad information så att obehöriga inte kan få till-
gång till den. Parterna ansvarar gentemot varandra 
för att sekretessen iakttas av personer som engage-
ras av respektive part i samband med avtalet.  

8.4 Då avtalet och parternas samarbete upphör att gälla 
ska part på förfrågan omgående till den andra par-
ten överlämna all egendom tillhörande den part 
som det har i sin besittning, tillsammans med all 
dokumentation som är skyddad enligt avsnitt 8. 
 

9 Övrigt 

9.1 En part har inte rätt att överlåta rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet på tredje man utan den 
andra partens skriftliga samtycke, med undantaget 
att Säljaren får överlåta sin rätt till betalning från 
Kunden till tredje man utan Kundens godkännande.  

9.2 Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp 
avtalet och tillhörande beställningar om den andre 
parten under avtalstiden träder i likvidation, för-
sätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller 
rekonstruktion, ställer in betalningarna eller på san-
nolika skäl kan anses vara på sådant obestånd, att 
han inte kan förväntas fullgöra sina kontraktsenliga 
förpliktelser. 
 

10 Tillämplig lag och tvistelösning 

10.1 Svensk lag (utan tillämpning av dess bestämmelser 
om lagval) ska tillämpas på dessa allmänna villkor 
samt offerter, beställningar, bekräftelser och andra 
delar av parternas avtal.  

10.2 Tvist i anledning av dessa allmänna villkor eller 
parternas avtal i övrigt ska i första hand lösas ge-
nom förhandling eller medling. I andra hand ska 
tvist avgöras av allmän domstol med  
Kristianstads tingsrätt som första instans. 

 
 


