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Tillägg och ändringar till NL 09

Punkt 1 utgår och ersätts av:
Säljarens allmänna leveransbestämmelser gäller endast i den
mån de uttryckligen bekräftas i skrivelsen.
Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att
bli gällande. Det eller de föremål som säljaren enligt parternas
avtal ska leverera benämns i dessa bestämmelser ”Produkten”.
Uttrycket innefattar också programvara och dokumentation. När
uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa
bestämmelser avses en handling underskriven av båda parter
eller brev, telefax, elektronisk post eller andra
kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.
Punkt 2 utgår och ersätts av:
Produktinformation är bindande om ej annat meddelats
skriftligen till köparen.
Punkt 13 utgår och ersätts av:
Levererar inte säljaren Produkten i rätt tid, har köparen rätt till
vite från den dag leverans skulle ha skett. Vid försening av
leverans, hel eller delvis som inte beror på Köparen äger
Köparen rätt att erhålla vite om 1 % av totala köpeskillingen per
påbörjad vecka som förseningen varar. Vite räknas från dagen
för konstaterad leveransförsening, dock senast från i avtalet
angiven leveranstidpunkt. Det sammanlagda beloppet av ovan
angivna viten ska dock uppgå till högst 10 % av totala
köpeskillingen. Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från
köparen, dock tidigast när Produkten i sin helhet levererats eller
vid tidpunkten för hävning enligt punkt 14. Köparen förlorar sin
rätt till vite, om han inte har framställt skriftligt krav härom inom
sex månader efter att leverans skulle ha skett.
Punkt 14 utgår och ersätts av:
Är förseningen så lång att köparen blivit berättigad till maximalt
vite enligt punkt 13, och har Produkten ännu inte levererats, får
köparen skriftligen kräva leverans inom en sista skälig frist som
inte får vara kortare än en vecka. Levererar inte säljaren inom
fristen, och detta inte beror på någon omständighet som
köparen bär ansvaret för, får köparen genom skriftligt
meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av
Produkten som inte kan tas i bruk till följd av förseningen.
Vid en sådan situation där Köparen äger rätt till hävning har
Köparen rätt till ersättning för den skada han lider på grund av
Säljarens försening.
Köparen får dessutom häva avtalet genom skriftligt meddelande
till säljaren om det står klart att det kommer att inträffa en
försening som enligt reglerna i punkt 13 skulle ge köparen rätt till
maximalt vite. Vid en sådan hävning har köparen rätt till såväl
maximalt vite som ersättning enligt andra stycket i denna punkt.
Punkt 17 utgår och ersätts av:
Fakturan ska betalas 60 dagar efter mottagandet och godkänd
leverans, om inte annat överenskommits. Betalning innebär inte
godkännande av varan. Har köparen ett berättigat krav mot
säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av
betalningen som motsvarar kravet. Dröjsmålsränta får debiteras
enligt räntelagen, men dröjsmålsränta som understiger 1.000
sek får inte debiteras
Säljaren har inte rätt att debitera administrativa kostnader eller
andra pålägg, som inte är tvingande enligt lag.
Punkt 18 utgår och ersätts av:
Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta
från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om
dröjsmålsränta i säljarens land.

Punkt 21 utgår och ersätts av:
Säljaren är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa alla fel eller
brister i godset som beror på bristfälligheter i konstruktion,
material, tillverkning, funktion eller dimensionering. Godkänd
leverans eller utfallsprov inskränker icke Säljarens ansvar för fel.
Om säljaren ansvarar för fel ansvarar han även för skada på
Produkten som felet orsakar. Säljarens ansvar omfattar inte fel
som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av
denne föreskriven eller specificerad konstruktion.
Punkt 23 utgår och ersätts av:
Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom fem år från
igångkörning och godkännande av berörd utrustning/
entreprenad vari godset ingår. Dock max 66 månader från
leveransdagen. Detta gäller även utbytta delar. Produkterna
förutsättes användas i 24 timmars drift.
Punkt 26 utgår och ersätts av:
Sedan säljaren har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 25,
ska han avhjälpa felet med den skyndsamhet som
omständigheterna påkallar. Avhjälpande inom denna frist ska
äga rum vid en sådan tidpunkt att köparens verksamhet inte
störs mer än nödvändigt. Säljaren ska själv bära kostnaderna för
avhjälpandet i enlighet med reglerna i punkterna 21–33.
Avhjälpandet ska utföras där Produkten befinner sig, om inte
säljaren med hänsyn till båda parters intresse finner det mer
ändamålsenligt att Produkten sänds till honom eller av honom
anvisad plats. Säljaren svarar för alla kostnader vid demontering
och inmontering oavsett krav på fackkunskap inklusive om
arbete utföres av Köparens personal och oavsett var godset
befinner sig. Nödvändiga ingrepp i kringliggande utrustning
ersättes av Säljaren till skälig kostnad.
Punkt 29 utgår och ersätts av:
Felaktiga delar sänds i retur endast på Säljarens uttryckliga
begäran inom tre månader från Köparens reklamation. Säljaren
står alla kostnader för returen och faran för godset från plats där
godset befinner sig oavsett plats i världen.
Punkt 35 utgår och ersätts av:
Säljaren ansvarar för de skador som godset orsakar på fast eller
lös egendom enligt gällande produktansvarslagstiftning. Det
åligger Säljaren att hålla sådan produktansvarsförsäkring som
kan komma ifråga vid skadebringande egenskaper hos godset.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på
ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, ska
andra parten genast skriftligen underrättas härom. Säljaren och
köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller
skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem,
om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara
orsakad av Produkten. Det inbördes förhållandet mellan köparen
och säljaren ska dock alltid avgöras genom skiljeförfarande
enligt punkt 39.
Punkt 39 utgår och ersätts av:
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat
Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på
förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
Punkt 40 utgår och ersätts av:
Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i
Köparens land.

11
Publicerad i

Giltig fr o m
2015-08-14

