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ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER 
FÖR NONWOVEN

Nedanstående villkor gäller, såvida ej annat 
skriftligen avtalats.

1. Leveranstid
Angiven leveranstid avser tidpunkt för leverans av 
varan från säljarens fabrik.

2. Successiv leverans
Vid försäljning för successiv leverans i särskilda 
poster efter köparens avrop gäller att avropen skall 
ske i den takt som enligt avtalet förutsatts. Skulle 
avrop ej ske har säljaren rätt att omedelbart 
avsända post som borde ha avropats eller häva 
avtalet beträffande den del som ej uttagits och kräva
skadestånd. Skulle flera avrop föreligga expedieras 
orderna i den ordning de ingått.

3. Försening
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för
leverans (delleverans) eller mottagande av godset 
skall den andra parten underrättas därom utan 
dröjsmål.
Medför försening väsentlig olägenhet äger den av 
parterna som ej är ansvarig för förseningen häva 
avtalet avseende försenat gods.

4. Förpackning
Den försålda varan förpackas enligt säljarens offert. 
Kräver varan särskild förpackning har säljaren rätt 
att utkräva kostnaden därför från köparen.

5. Fel och brist i godset
I beställningserkännande angiven kvantitet må över-
eller underskridas med 10 %.

Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall 
det  - om part så önskar och det är praktiskt möjligt  
- utbytas mot felfritt gods eller bristen fyllas. 
Avhjälpes inte felet eller fylles inte bristen inom 
skälig tid äger köparen rätt till sådant avdrag å 
köpeskillingen, som svarar mot felet eller bristen, 
eller att häva avtalet. Vid fel har dock köparen 
hävningsrätt endast om felet ej är ringa.

6. Reklamation
Reklamation skall skriftligen meddelas säljaren 
omgående. Köparen har skyldighet att vid 
mottagandet noggrant kontrollera varans skick.

Det åligger köparen att genom provtagning 
kontrollera att varan uppfyller angivna 
specifikationer. Reklamation avseende varans 
specifikation skall alltid åtföljas av erforderliga 
prover, varans märkning och reklamationsblankett.

7.     Prisjustering
Har bestämt pris avtalats och införes efter avtalets 
slutande för godset export- eller importavgift, tull, 

skatt vid export, import och leverans eller annan 
liknande pålaga eller sker ändring som inte beaktats
i avtalet, må priset ändras i motsvarande mån.

8. Betalningsvillkor
Betalning skall vara säljaren tillhanda på angiven 
förfallodag. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta 
med 15 %. 

9. Sekretess
Köparen förbinder sig att icke delge 
orderbekräftelsens innehåll till annan part.

10. Insolvens
Finns skälig anledning antaga att köparen inte 
kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger 
säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. 
Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren skriftligen 
häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

11. Befrielsegrunder
Skulle till följd av omständigheter 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 omständigheten inte borde 
ha beaktats 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 ifråga. 
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.

12. Tvist
Tvister i anledning av avtalet skall avgöras av 
skiljemän och enligt svensk lag.


