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TILLÄMPLIGHET 

1. Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor tillämpas i den 
mån icke annat är skriftligen avtalat mellan EÅ Data AB 
(säljaren) och köparen. Avvikande bestämmelser eller villkor 
som angivits i köparens order är ej bindande för säljaren om de 
icke skriftligen bekräftats av säljaren. 

PRISER OCH BETALNING 

2. I offert eller prislista angivna priser gäller inklusive emballage 
och tull men exklusive frakt och mervärdesskatt och andra 
skatter eller avgifter, som nu åvilar eller framledes kan komma 
att åvila godset. Säljaren äger rätt att uttaga kostnader för 
lastpallar. Alternativt kan lastpallarna returneras till säljaren med 
transportkostnaden betald av köparen. 

3. Säljaren äger rätt att på leveransdagen ändra priserna i 
överensstämmelse med ändringar i valutakurser, inköpspriser, 
tull, frakt- och försäkringsavgifter eller annat förhållande utom 
säljarens kontroll. Om detta skulle medföra höjning av priset 
med mer än 5 % får dock köparen häva avtalet genom skriftligt 
meddelande till säljaren inom 14 dagar efter det att köparen 
underrättats om prishöjningen. 

4. Om säljarens kostnader ökas till följd av köparens åtgärder 
äger säljaren rätt att kräva gottgörelse för detta. 

5. Om köparen beviljas kredit skall betalning erläggas senast 
trettio (30) dagar efter fakturadatum. I annat fall skall betalning 
ske kontant vid leveransen. 

6. Om betalning ej erlägges i rätt tid är säljaren berättigad att 
från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt det av 
Riksbanken fastställd referensränta med tillägg av tjugotvå (22) 
procentenheter. 

LEVERANS OCH LEVERANSTID 

7. Godset levereras på order av köparen efter skälig leveranstid 
för säljaren fritt säljarens lager. Då viss leveransdag avtalats har 
säljaren rätt att fullgöra leveransen inom trettio (30) dagar 
därefter. 

8. Säljaren är dessutom berättigad att utsträcka leveransen 
ytterligare, förutsatt att köparen underrättats härom. Lämnas 
underrättelse om sådan utsträckt leveranstid, är köparen icke 
berättigad att häva köpet på grund av förseningen, såvida icke 
leveranstiden utsträckes med mer än åtta veckor. Hävningsrätten 
bortfaller i sistnämda fall om den ej görs gällande genom 
skriftligt meddelande till säljaren inom fjorton dagar från 
underrättelsen. 

9. Leveransförseningen berättigar icke köparen till skadestånd 
oavsett orsaken härtill. 

BESKRIVNINGAR 

10. Alla uppgifter om vikt, dimensioner, kapacitet och andra data 
som förekommer i kataloger, prislistor och liknande är bindande 
för säljaren endast i den mån orderbekräftelsen hänvisar till 
detta. 

 

 

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH REKLAMATION 

11. Säljaren garanterar levererade produkter och alla orginaldelar 
i dessa mot felaktigt utförande och användande av bristfälligt 
material under den av tillverkaren angivna tidsperioden, vilken 
varierar mellan trettio dagar och ett år från leveransdagen 
beroende på produkt. (Detaljerade uppgifter framgår av 
garantibevis eller lämnas på begäran). Denna garanti är den enda 
garanti som lämnas av säljaren och gäller i stället för alla andra 
garantier, uttryckliga eller underförstådda, med undantag av att 
säljaren ansvarar för sin rätt att förfoga över godset. Tillägg till 
garantin kan endast ske genom skriftlig överenskommelse 
undertecknad av behörig företrädare för säljaren. 

12. Säljarens ansvar enligt denna garanti är begränsad till att 
säljaren efter eget val utbyter, reparerar eller krediterar köparen 
för produkter, som reklamerats av köparen under garantitiden 
och under förutsättning att ; 

a) säljaren skriftligen underrättats av köparen omedelbart efter 
det felaktighet upptäckts. 

b) den felaktiga produkten (enheten) returneras till säljaren med 
transportkostnaderna betalda av köparen (utom i det fall som 
anges i andra stycket nedan) och 

c) felet icke förorsakats av oriktig användning, oaktsamhet från 
köparens sida, oriktig installation, reperation eller ändring eller 
av olyckshändelse. 

I det fall reperation utförs på platsen på mer än 50 km från 
säljarens närmaste servicekontor på grund av att produkten 
(enheten) av praktiska skäl ej kan returneras till säljaren, skall 
köparen erlägga ersättning för reperatörens reskostnad enligt 
säljarens gällande taxa. 

13. Angiven garanti utvidgas, inskränkes eller påverkas ej och 
någon förpliktelse eller ansvar uppkommer ej på grund av att 
säljaren lämnar teknisk rådgivning eller service i samband med 
köparens order av produkter, vilka levereras i enlighet med dessa 
allmänna bestämmelser. 

14. Säljaren är icke under några omständigheter ansvarig mot 
köparen för kostnader för avsaknad av godset eller undersökning 
av godset, vilka uppkommit till följd av fel eller brist i 
detsamma. 

15. Ingendera parten är i något fall, vare sig detta hänför sig 
omedelbart till godset, dess användning eller partens prestation i 
övrigt, ansvarig gentemot den andra parten för indirekt förlust 
och följdskada i form av skada på person eller egendom, 
utebliven handelsvinst, driftsförlust eller onyttiga omkostnader. 

DRÖJSMÅL FRÅN KÖPARENS SIDA 

16. Varje leverans på grund av en order skall behandlas som en 
särskild affär. I händelse av dröjsmål från köparens sida äger 
säljaren avböja ytterligare leveranser utan att detta påverkar 
säljarens rätt i övrigt enligt ordern. Om säljaren trots dröjsmål 
från köparens sida väljer att fortsätta leveranserna, skall säljaren 
inte därigenom anses ha avstått från anspråk på grund av 
köparens dröjsmål och säljarens rätt att påtala sådant dröjsmål 
skall inte på något sätt påverkas. 
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HÄVNINGSRÄTT 

17. Förutom i de fall som anges i p. 3 och p. 9 ovan äger köparen 
häva köpet om fel eller brist som ej är ringa uppkommer och 
reklamation sker i rätt tid före garantitidens utgång och varken 
tillverkaren eller säljaren avhjälper felet eller tillhandahåller 
felfritt gods inom skälig tid trots upprepade påminnelser. 

18. Säljaren äger annulera alla icke fullgjorda leveranser om 
köparens ekonomiska ställning enligt säljarens skäliga 
bedömning ej ger säkerhet för medgiven kredit och 
betalningsvillkor, såvida icke köparen omgående efter skriftlig 
anmodan erlägger betalning för levererat gods eller betalar i 
förskott för allt gods, som beställts men ej levererats, eller enligt 
säljarens val bådadera. 

FORCE MAJEURE 

19. Säljaren är ej ansvarig för underlåtenhet att fullgöra avtalet, 
vilken är beroende av omständighet utom hans kontroll. Såsom 
sådan omständighet skall anses bl a eldsvåda, storm, 
översvämning, jordbävning, explosion, olyckshändelse, åtgärder 
av fientlig makt, krig, uppror, upplopp, epidemi, 
karantänrestriktioner, arbetskonflikter, brist på arbetskraft, 
transportförbud eller brist på eller försening av transportmedel, 
brist på råmaterial eller maskiner för framställning av säljarens 
varor, åtgärder av någon stat, regering eller myndighet, säljarens 
skyldighet att efterkomma någons stats, regerings eller 
myndighets föreläggande eller föreskrifter enligt lag om 
exportkontroll eller liknande lagstiftning, som förbjuder 
försäljning till köparen samt judiciella åtgärder. Liknande 
omständigheter befriar köparen från ansvar för underlåtenhet att 
mottaga av köparen beställt gods, såvitt detta inte redan är avsänt 
eller särskilt tillverkat för köparen och ej med lätthet kan säljas 
till annan. 

INTRÅNG I PATENT 

20. I händelse av skadeståndsanspråk riktas mot köparen för 
direkt intrång i svensk patent genom hans befattning med av 
säljaren levererat gods enligt detta avtal, skall säljaren ansvara 
gentemot köparen för sådana skadeståndskrav som fastställes 
genom rättegång eller förlikning ävensom för 
rättegångskostnader, dock endast under följande förutsättningar: 

- Alla sålunda resta anspråk skall vara uteslutande under 
säljarens kontroll ock köparen skall anlita en av säljaren angiven 
advokat för att föra talan i saken och advokaten skall vara 
underkastad enbart säljarens direktiv. 

- Köparen skall ofördröjligen underrätta säljaren och hålla 
honom informerad om att alla detaljer rörande detta 
advokatuppdrag och i synnerhet tillhandahålla säljaren alla 
erforderliga uppgifter och handlingar. 

Säljaren skall ej vara ansvarig som ovan angivits 

- ifall intrånget beror på att godset uppfyller specifikationer från 
köparens sida; 

- Ifall intrånget skett i anledning av ändringar av det avtalade 
godset eller att detta försetts med tilläggsanordningar eller 
genom användning av det avtalade godset eller delar därav inom 
ramen för ett förfarande om det avtalade godset i sig självt icke 
innebär intrång; 

- för någon intrångshandling som sker efter att köparen har blivit 
varnad eller fått kännedom om ett befarat intrång, såvida ej 
säljaren skriftligen medgivit ytterligare intrång. 

Säljaren skall ej ha något ansvar utöver vad som ovan sägs, i 
synnerhet icke något ansvar för följdskador. 

PATENT OCH LICENSRÄTTIGHETER 

21. Försäljningen av delar och/eller material ger icke köparen 
eller köparens kunder licensrätt till något av tillverkarens patent 
på produkt eller förfarande vari de sålda delarna och/eller 
materialet används eller kan användas. 

EXPORT 

22. Produkterna enligt avtalet kan endast levereras på villkor att 
nödvändiga tillstånd för leveransen erhålles från vederbörliga 
myndigheter i USA eller motsvarande myndigheter. 

Skulle för leveransen nödvändiga tillstånd ej erhållas skall 
avtalet anses vara ogiltigt och alla prestationer som kan ha 
utgivits p g a avtalet skall återbäras utan någon 
ersättningsskyldighet för parterna. 

Med hänsyn till amerikanska och svenska myndigheters lagar 
och förordningar beträffande export och import åtager sig 
köparen härmed att anskaffa nödvändiga exportlicenser eller 
motsvarande dokumentation eller godkännanden innan export 
eller återförsäljning av produkt eller teknisk data företas av 
köparen enligt detta avtal. Följaktligen får köparen ej sälja, 
exportera, re-exportera, förflytta eller på annat sätt tillhandahålla 
någon utrustning, maskin, produkt, del eller teknisk data, direkt 
eller indirekt, till någon som ej tillåts förvärva sådana produkter 
eller teknisk data p g a amerikanska eller svenska lagar eller 
förordningar. Vidare, åvilar det köparen att informera varje 
person som erhåller sådana produkter eller teknisk data från 
köparen om nödvändigheten av att dessa lagar och förordningar 
följs. Köparen skall på egen bekostnad, säkerställa att 
vederbörliga export- och importlicenser eller motsvarande 
dokument eller godkännande erhållits för att köpa och sälja 
dessa produkter eller teknisk data. 

ÖVERLÅTELSE 
 
23. Varje avtal träffat i överensstämmelse med dessa allmänna 
bestämmelser är bindande för och gäller till förmån för den som 
efterträder eller övertager säljaren eller köparens hela rörelse och 
goodwill eller den del av rörelsen som berörs av avtalets 
fullgörande, men kan i övrigt ej överlåtas. 

TILLÄMPLIG LAG 

24. Köpet, liksom alla ytterligare överenskommelser mellan 
köparen och säljaren rörande data, är underkastad svensk rätt. 

 


