Allmänna avtalsvillkor
avseende köp från Elastolan AB av
(1) standardvaror
(2) specialtillverkade varor
(3) tjänster avseende arbete på beställarens egendom m.m.
1. Inledning
Villkoren i dessa allmänna villkor skall gälla
mellan parterna sedan avtal skriftligen eller på
annat sätt träffats om det. Om inte annat visas,
skall avtal anses träffat genom säljarens skriftliga
ordererkännande (brev, fax eller e-post).
Avvikelser från dessa allmänna avtalsvillkor måste
för att vara bindande avtalas skriftligen.
Uppgifter i prislistor och allmän produktinformation
är bindande om avtalet uttryckligen hänvisar till
dem.
2. Leverans m.m.
Leverans sker ”Ex Works” enligt gällande INCOTERMS, om inte annat skriftligen avtalats mellan
parterna.
Utöver avtalat pris för produkt eller tjänst skall
kostnader för frakt, emballage, ev. försäkring
o.dyl. betalas av köparen. (Beträffande kostnad för
gjutformar, verktyg etc., se särskild rubrik nedan.)
Säljaren äger rätt att göra gällande lagstadgad
stoppningsrätt vid befarat avtalsbrott (61 § köplagen 1990:931)
3. Betalningsvillkor och äganderättsförbehåll
Om inte annat avtalats skall betalning erläggas
inom 30 dagar från det att godset avlämnats/
tjänsten utförts och faktura skickats.
Äganderätten till levererat gods förblir säljarens till
dess full betalning erlagts.
Säljaren har rätt att innehålla modeller, verktyg,
gjutformar och utrustning i övrigt som tillhör
köparen intill dess köparen fullgjort sin betalningsskyldighet mot säljaren.
4. Ansvar för dröjsmål
Om säljaren inte levererar beställd vara eller tjänst
inom avtalad tid, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren fastställa en skälig frist för
leverans vid äventyr att köparen annars kan häva
köpet. Om säljaren inte levererar inom den sålunda
utsatta fristen, som inte får vara kortare än tio
arbetsdagar, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren häva köpet såvitt avser gods som
inte kan tas i bruk.
Om köparen häver köpet har han rätt till skadestånd. Skadeståndet är begränsat till högst tio procent av det avtalade priset avseende det gods som
hävningen avser.
Annan påföljd än de ovan beskrivna i anledning av
säljarens dröjsmål är uteslutna, såvida inte grov
vårdslöshet ligger säljaren till last.

Om köparen underlåter att ta emot eller hämta
godset eller om det av annan anledning, som inte
beror av säljaren, blir kvar hos säljaren efter
avtalad tid för leverans, skall säljaren ombesörja
lagring av godset på köparens risk och bekostnad.
Säljaren äger vid sådant dröjsmål genom skriftligt
meddelande till köparen sätta ut en skälig frist för
köparens mottagande eller hämtning av godset vid
äventyr av säljarens hävning av avtalet i den del
det avser gods som köparen inte mottagit eller
hämtat. Om vid fortsatt dröjsmål efter fristen
säljaren häver avtalet, har denne därutöver rätt till
ersättning av köparen för sin skada motsvarande
priset som hänför sig till gods som hävningen
avser.
5. Ansvar för fel m.m.
Säljaren är skyldig att avhjälpa fel genom utbyte
eller reparation, om felet förelåg vid leveransen,
beror på bristfälligheter i konstruktion, material
eller tillverkning som säljarens ansvarar för och
visar sig inom ett år från den dag godset levererades. Fel orsakade av omständigheter som uppstått
efter det att risken för godset övergått på köparen,
t.ex. på grund av bristfälligt underhåll, oriktig eller
onormal användning, reparation eller normal förslitning, utgör inte fel som säljaren ansvar för.
Det åligger köparen att skriftligen utan dröjsmål till
säljaren reklamera fel efter att felet visat sig.
Reklamationen skall innehålla en beskrivning av
vad som är fel. Reklamerar inte köparen inom
nämnd frist och på nämnt sätt, har köparen inte
rätt att göra påföljd gällande mot säljaren på grund
av felet.
Det åligger köparen att på egen risk och bekostnad
returnera gods som skall bli föremål för avhjälpande till säljaren. Om parterna skriftligen avtalat
att säljaren skall stå risk och/eller kostnad för
sådan transport, skall köparen följa säljarens instruktioner om hur transporten skall utföras samt
själv stå den merkostnad som orsakas av att godset befinner sig på annan plats en den avtalade
leveransorten.
Säljaren skall, efter reklamation enligt ovan från
köparen, skyndsamt och på egen bekostnad avhjälpa fel som han ansvarar för. Kostnader för
eventuell demontering och inmontering i annat än
godset svarar dock köparen för, även om det utförs
av säljaren. Om det efter köparens reklamation
visar sig inte föreligga något fel i godset, skall
köparen ersätta säljaren för det arbete och de
kostnader som reklamationen orsakat säljaren.
Om säljaren inte inom rimlig tid från det han fått
godset åter avhjälper fel som han ansvarar för, har
köparen rätt att sätta ut en skälig frist, ej kortare
än tio arbetsdagar, för sådant avhjälpande. Om
säljaren inte avhjälper felet inom fristen, får köparen kräva prisavdrag med högst 15 procent av det
avtalade priset. Om felet är väsentligt får köparen
häva avtalet genom skriftligt meddelande som utan
dröjsmål överlämnas till säljaren. Vid hävning har
köparen rätt till ersättning för den skada han har
lidit. Skadeståndet är därvid begränsat till högst 15
procent av avtalat pris för det gods som hävningen
avser.
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Säljaren har inte utöver vad som anges ovan något
ansvar för fel. Detta gäller oavsett vilken förlust
eller skada felet eller godset kan orsaka köparen.
Om säljaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet gäller dock inte denna begränsning.
6. Konstruktionsritningar, gjutformar,
verktyg m.m.
Ritningar och tekniska handlingar rörande godset/
tjänsten och tillverkningen som part överlämnar till
den andra parten förblir den överlämnande partens
egendom och får inte utan medgivande användas
för annat ändamål än det som överlämnandet
avsett.
Om särskilda formar, verktyg eller modeller behövs
vid tillverkningen skall köparen betala säljaren för
detta samt för framtida underhåll och/eller justering av sådan utrustning. Parterna bör i förväg, dvs.
innan tillverkning sker, avtala särskilt om priset för
detta. Om särskilt avtal inte träffats om priset eller
annat rörande sådan utrustning, äger säljaren
debitera skälig kostnad för framtagandet, underhåll
och reparation av densamma samt skall den vara
säljarens egendom. Säljaren får dock inte utan
köparens medgivande använda utrustningen för
annans räkning.
Säljaren svarar för lagring av särskild utrustning
för tillverkning m.m. så länge leverans sker. Om
köparen tillhandahåller sådan utrustning och den
förblir hos säljaren efter det att avtalad leverans
fullgjorts, skall säljaren svara för lagring på köparens risk och bekostnad.
Alla säljarens förpliktelser rörande utrustning för
tillverkning m.m. enligt ovan upphör tre år efter
det att avtalad leverans fullgjorts. Om det tre år
efter fullgjord leverans alltjämt finns utrustning
tillhörig köparen hos säljaren, äger säljaren fritt
förfoga över den, dock skall säljaren innan kassering eller annan åtgärd vidtas med utrustningen om
möjligt underrätta köparen om åtgärden.
7. Särskilt om arbete på beställarens
egendom
När gods som beställaren/köparen tillhandahåller
skall ingå i den tjänst eller den produkt som köparen beställer, skall det av köparen tillhandahållna
gods levereras fritt säljarens fabrik. Köparen svarar
för att det av honom tillhandahållna godset är väl
lämpat för avsett ändamål och skall, om säljaren
begär det för att kompensera för kassation och
prov, leverera maximalt tio procent större mängd
av godset än vad som krävs för att fullgöra beställningen.
8. Särskilt om toleranser m.m.
De toleranskrav som säljaren normalt tillämpar för
tillverkade produkter skall gälla, om inte parterna
skriftligen har avtalat annat.
Om kontroll av färdig produkt kräver speciella
verktyg, skall dessa fritt tillhandahållas av köparen.

9. Ansvar för skada orsakad av godset/
tjänsten (s.k. produktansvar)
Köparen skall hålla säljarens skadelös om säljaren
åläggs ansvar mot tredje man för skada eller förlust som levererad produkt eller tjänst orsakar
tredje man eller annan egendom än levererat gods
i tiden efter det att faran för godset övergått på
köparen. Köparens ansvar gäller härvid i den utsträckning som säljaren inte är ansvarig gentemot
köparen. Denna begränsning av säljarens ansvar
för s.k. produktskada gäller inte om säljaren gjort
sig skyldig till grov vårdslöshet.
10. Immateriella rättigheter m.m.
Köparen är beträffande specialtillverkade varor,
utrustning för tillverkning av sådana varor och
arbete på beställarens egendom ansvarig gentemot
säljaren för kostnader och skada som drabbar
säljaren till följd av rättsliga krav, tvist om eller
ansvar för intrång i tredje mans immateriella
rättigheter rörande levererat gods, tillverkningsutrustning eller utförd tjänst.
11. Befrielsegrunder (force majeure)
Arbetskonflikt och varje annan omständighet som
parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig,
mobilisering eller inkallelseorder av större omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, upplopp, knapphet på transportmedel
eller varor, inskränkningar i tillförseln av energi och
liknande samt fel i eller försening av leveranser
från underleverantör som drabbats av motsvarande
hinder, utgör befrielsegrunder om de medför att
parts åtagande enligt avtalet hindras eller blir
oskäligt betungande och de inte kunde förutses då
avtalet ingicks.
Om force majeure enligt ovan föreligger och under
mer än sex månader hindrar fullgörelse, har part
rätt att, oavsett vad som annars sägs i dessa
villkor, häva avtalet genom skriftligt meddelande
till andra parten.
12. Tvistehandläggning m.m.
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet).
Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande
skall gälla om inte Institutet med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och
övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall
skall Institutet också bestämma om skiljenämnden
skall bestå av en eller tre skiljemän.
Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas
enligt lagen i säljarens land.
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