
  
Allmänna leveransvillkor 

För leverans av produkter ingående i Collinder 
Märksystem AB ordinarie sortiment gäller 
Collinders leveransvillkor enligt nedan. För övriga 
produkter som anskaffas efter Köpares önskemål 
gäller den specifika tillverkarens leveransvillkor. 
Varje avtal eller andra åtaganden från 
Leverantören (Collinder) är uttryckligen betingade 
av Köparens samtycke till dessa Villkor om inget 
annat avtalats. 

Godkännande av order 
Kundens beställning består av ett erbjudande att 
köpa Leverantörens varor, och Leverantörens 
orderbekräftelse består av ett godkännande av 
Köparens beställning. En offert eller ett anbud 
riktad från Leverantören till Köparen utgör inte 
något bindande försäljningserbjudande. Ett avtal 
upprättas först när Köparen skickar en 
beställning till Leverantören och Leverantören 
utfärdar en skriftlig bekräftelse av Köparens 
beställning. 
Pris 
Priset är fritt leverantörens tillverknings- eller 
lagerställe (FCA) om annat inte avtalats. 
Leverantören har rätt att justera priser efter att 
avtalet ingicks i händelse av att 
produktionskostnaderna eller inköpspriserna har 
ökat/minskat mer än 5% jämfört med dagen för 
order, i synnerhet om arbetskostnaderna har 
ändrats pga. slutande av arbetsavtal eller 
prisändringar på produktionsmaterial. 
Relevanta ändringar ska presenteras för Köparen. 
Priser i relation till en given kvantitet gäller enbart 
för en kontinuerlig produktion av denna kvantitet 
såvida annat inte uttrycks specifikt. En sådan 
kontinuerlig produktion är efter Leverantörens 
eget godtycke. Om kvantiteterna reduceras eller 
leveransinstruktionerna gör mindre kvantiteter 
nödvändiga, kommer priset gällande den mindre 
kvantiteten att gälla.  
 
Betalning 
Betalning ska ske inom 20 dagar från 
fakturadatum, om inte inget annat avtalats.  
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift 
och dröjsmålsränta (referensräntan +10%). 
Detta avtal ska vara föremål för villkoret att om 
Leverantören när som helst därefter blir påvisad 
omständigheter som väcker tvivel om Köparens 
kreditvärdighet eller om tillfredsställande 
betalningssäkerhet inte ges på begäran, har 
rätten att avbryta leveransen tills köparen ställer 
fullgod säkerhet. Underlåter köpare att göra detta 
utan dröjsmål får leverantören häva avtalet.   
 
Leveransvillkor 
Leverantören kommer att välja leveranssätt och 
organisera transporten till kundens plats (FCA). 
Som ett alternativ för Leverantören kan varor som 
sålts till Köparen levereras i två eller flera delar 
och, i händelse av detta, ska varje del anses forma 
ett separat kontrakt. Oförmåga att leverera eller 
defekt leverans av någon del ska inte utgöra ett 
kontraktsbrott rörande någon annan del. 
Leveransdatum som ges i avtalet ska endast 
utgöra uppskattningar av förväntningar och ska 
inte vara bindande. Om Leverantören inte förmår 
leverera varorna på ett sådant datum, ska en 
sådan oförmåga inte utgöra ett kontraktsbrott 
och Köparen ska inte ha rätt att fordra 
kompensation för en sådan oförmåga eller för 
någon åtföljande förlust eller skada som kan bli 
resultatet av detta. 
På kundorder avseende tryckta etiketter, dekaler 
eller skyltar förbehåller sig leverantören rätten att 
levererad upplaga får i fråga om antal avvika ± 

10% gentemot avtalad upplaga och att hela den 
kvantitet som levererats får faktureras, såvida 
inte annat avtalats.  
När försändelse, leverans eller slutförande av 
arbetet försenas i mer än trettio (30) dagar efter 
det datum som angetts i avtalet, ska Köparen 
bevilja Leverantören en rimlig förlängningsperiod 
och om, när förlängningsperioden löpt ut, varorna 
inte har skickats eller levererats eller arbetet inte 
har slutförts, kan Köparen omedelbart skriftligen 
upphäva avtalet, och under sådana förhållanden 
ska Köparen betala det kontrakterade beloppet 
för alla sålda varor eller arbetet som utförts av 
Leverantören fram till det faktiska 
upphävandedatumet. Ingendera av parterna ska 
ha någon ytterligare ansvarsskyldighet mot 
varandra avseende olevererade varor eller icke 
slutfört arbete. 
  
Äganderätt 
Äganderätten till varorna ska överföras till 
Köparen vid leveransen. 
 
Inspektion / Godkännande / Returer 
När defekter rörande kvantiteten eller kvaliteten 
hos varorna upptäcks vid leverans, måste detta 
omedelbart rapporteras till Leverantören i form 
av ett skriftligt meddelande om defekter. I 
frånvaron av ett lämpligt skriftligt meddelande, 
inklusive fullständiga detaljer om alla defekter 
rörande kvantiteten eller kvaliteten hos varorna, 
översänt till Leverantören efter Köparens 
inspektion av varorna, ska Köparen anses 
slutgiltigt ha inspekterat och godkänt varorna 
inom fjorton (14) dagar efter mottagandet. Efter 
godkännandet ska Leverantören inte vara 
ansvarig för defekter. 
Köparen ska till Leverantören skriftligen framföra 
alla krav rörande defekter som är uppenbara vid 
en sådan inspektion inom sju (7) dagar efter 
slutförandet av sagda inspektion. Efter 
godkännandet av varorna ska Leverantören inte 
hållas ansvarig för defekter. Köparens enda 
gottgörelse för avslag av varor är utbyte eller 
reparation av defekta varor (efter Leverantörens 
godkännande). Inga varor får returneras för 
utbyte eller tillgodohavande utan att ha föregåtts 
av skriftligt tillstånd från Collinder Märksystem. 
 
Garanti 
Leverantören garanterar att alla varor kommer 
att vara fria från defekter rörande tillverkning och 
material under en period av tolv (12) månader 
från leveransdatum för de ursprungliga varorna. 
Garantin gäller inte om (A) defekten är följden av 
en hantering av varorna på ett sätt, under 
omständigheter eller i syften som är andra än de 
som godkänts eller instruerats av Leverantören; 
eller (B) varorna missbrukas eller misshandlas 
eller om det finns bevis på manipulering, 
felhantering, ändringar, försummelse, skador 
orsakade av olyckshändelser, modifieringar eller 
reparationer som inte godkänts av Leverantören. 
Garantianspråken medges inte för naturlig 
nötning och naturligt åldrande. 
Köparen får inte returnera några varor med 
hänvisning till garantianspråk eller annat, utan att 
först ha rapporterat skälen för en sådan retur till 
Leverantören och ha erhållit och sedan iakttagit 
sådana rimliga instruktioner som Leverantören kan 
ge för att tillåta någon retur. 
 
Begränsning av ansvarsskyldighet 
Under inga som helst omständigheter ska 
Leverantören hållas ansvarig för några indirekta, 
speciella eller påföljande skador, oavsett om 
faktiska noteringar om skada kan uppvisas, 

förutsägbara eller icke förutsägbara, och oavsett 
om de baseras på förlust av 
vidareförsäljningsvinster, förlust av 
affärsmöjlighet, förlust av förväntade 
besparingar, förlust av goodwill, förlust av 
användning av pengar, arbetstopp, försämring av 
andra tillgångar, eller annars och oavsett om 
detta är med anledning av garantibrott, 
kontraktsbrott, strikt skadeståndsgrundande 
händelser, oaktsamhet, feltolkningar eller annat, 
förutom där tillämplig lag kräver en sådan 
ansvarsskyldighet. 
Leverantörens samlade ansvarsskyldighet för alla 
slags fordringar, anspråk, utgifter och alla övriga 
skador eller kompensationer som uppstår under 
detta avtal (kollektivt anspråk, oavsett om sådana 
anspråk baseras på kontrakt, försummelse eller 
annat skadeståndsgrundande, strikt 
ansvarsskyldighet, garanti, skadestånd eller 
någon annan typ av ansvarsskyldighet, ska under 
inga omständigheter överstiga beloppet som 
betalats för varorna av Köparen till Leverantören 
i den aktuella transaktion som utgör grunden för 
dessa Villkor. 
 
Produktionsunderlag 
Alla produktionsunderlag som skickas av Köparen 
måste godkännas av Leverantören. Leverantören 
kommer att meddela Köparen om alla 
tillkommande kostnader för retuschering eller 
omarbetning av produktionsunderlag 
(meddelande i Leverantörens faktura till Köparen 
är tillräckligt) och kommer att debitera Köparen 
för dessa kostnader. 
Alla tillkommande kostnader på grund av 
ändringar som uppkommer efter godkänt 
korrektur har leverantörer rätt att debitera 
Köparen. 
 
Dataskydd 
Vardera parten ska efterfölja sina respektive 
skyldigheter under relevanta dataskyddslagar, i 
synnerhet med avseende på personliga data 
(enligt definition i tillämplig lag) som bearbetas av 
parten under dennes utförande av sina 
åtaganden under detta avtal. Köparen ska vidta 
tillräckliga tekniska och organisatoriska mått och 
steg för att förhindra obehörig eller olaglig 
bearbetning av personliga data och för att 
förhindra all slags förlust, förstörande eller 
obehörigt yppande av personliga data. 
 
Force Majeure 
Leverantören ska inte vara ansvarig för någon 
oförmåga att fullfölja sina åtaganden härunder 
om denna beror på orsaker som är bortom rimlig 
kontroll, även om de uppstår hos våra 
leverantörer, inklusive utan begränsning 
handlingar eller försummelser från myndigheter 
eller militär auktoritet, terroristhandlingar, 
befrielsegrunder, brist på material, 
transportförseningar, bränder, översvämningar, 
arbetsstörningar, upplopp eller krig. 

 

Tvist 
Tvist med anledning av dessa allmänna 
leveransbestämmelser skall slutligt avgöras 
genom skiljedom administrerat av Sydsvenska 
Handelskammares Skiljedomsinstitut regler för 
skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i 
Malmö och ska prövas enligt svensk lag. 


