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A L L M Ä N N A  F Ö R S Ä L J N I N G S V I L L K O R  

1. Tillämplighet 

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor är tillämpliga vid avtal 

om köp (nedan kallad ”Avtalet”) av produkt och tjänst 

(nedan kallad ”Produkten”) och gäller mellan Profilera i 

Sverige AB, 556404-5085, (nedan kallat ”Säljaren”) och 

den juridiska person som köper Produkten (nedan kallad 

”Köparen”). 

2. Allmänt 

2.1 Dessa villkor skall äga tillämpning i den mån annat 

inte skriftligen avtalats mellan parterna. 

2.2 Av Säljaren upprättat affärsförslag, ordererkännande 

eller liknande förutsätter att Köparen levererat färdiga 

filmer eller motsvarande till Säljaren i enlighet med Sälja-

rens anvisningar. 

3. Kreditupplysning 

3.1 Säljaren förbehåller sig rätten att inhämta kreditupp-

lysning avseende Köparen före eller under Avtalet. Om det 

av kreditupplysningen kan antas att Köparen inte kommer 

att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Säljaren äger 

Säljaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

Istället för att säga upp avtalet får Säljaren kräva att Köpa-

ren ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter 

gentemot Säljaren. Om Köparen vägrar att ställa sådan 

säkerhet äger Säljaren rätt att säga upp avtalet med omedel-

bar verkan samt att erhålla ersättning för eventuell skada. 

4. Transport och fraktkostnader 

4.1 Säljaren ombesörjer transport av Produkt till adress 

som angivits i orderbekräftelsen. Köparen skall ersätta 

Säljarens utgifter för transport och försäkring enligt vid var 

tid gällande prislista. 

5. Risken för produkten 

5.1 Risken för Produkten övergår på Köparen när Säljaren 

eller transportör avlämnat Produkten till Köparen eller, om 

avlämnandet fördröjs på grund av Köparen eller något 

förhållande på dennes sida, när Säljaren gjort vad som 

ankommer på denne för att avlämnandet skall kunna ske. 

6. Leveranstid m.m. 

6.1 Produkten skall levereras senast vid den tidpunkt som 

anges i Avtalet eller affärsförslaget. Säljaren äger således 

rätt att om möjligt leverera Produkten innan den angivna 

tidpunkten. Har parterna avtalat om en tidsrymd inom 

vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående. 

Köparen skall genast efter det att denne mottagit affärsför-

slaget skriftligen meddela Säljaren om Köparen godkänner 

angivet datum. 

6.2 Säljaren eftersträvar att leverera den mängd av Produk-

ten som Köparen beställer. Säljaren har dock rätt att leverera 

avvikande antal Produkter av produktionstekniska och 

logistiska skäl. Säljaren äger rätt att debitera faktiskt levere-

rat antal Produkter. 

7. Leveransförsening 

7.1 Om leverans av Produkt försenas mer än tre (3) 

månader beroende på orsaker hänförliga till Säljaren har 

Köparen rätt att häva Avtalet om Köparens syfte med 

Avtalet därmed är väsentligen förfelat. Köparen har inte rätt 

att göra några andra påföljder än vad som anges under 

denna punkt gällande mot Säljaren på grund av leveransför-

sening. 

8. Pris 

8.1 Priset för Produkten är det som anges i av Säljaren 

upprättat affärsförslag, ordererkännande eller liknande. Om 

inte annat anges är samtliga belopp angivna i SEK. 

8.2 Angivna styckepriser för Produkten avser endast 

kostnaden för Produkten och anges alltid exklusive moms, 

andra eventuella skatter anbringande av märkning m.m. 

8.3 Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offent-

liga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 

Säljaren, berättigar Säljaren att höja i affärsförslag angivet, 

eller avtalat, pris. 

8.4 Vid valutaförändringar som medfört ökade kostnader 

för Säljaren förbehåller sig Säljaren rätten att justera angiv-

na priser i motsvarande utsträckning i samband med fakture-

ring 

8.5 Säljaren äger därutöver rätt att löpande under kon-

traktstiden justera priset för Produkten i enlighet med 

Säljarens vid var tid gällande prislista. 

 

9. Betalningsvillkor 

9.1 Betalning skall ske i enlighet med de betalningsvillkor 

som anges på respektive faktura. Saknas information 

och/eller ingen överenskommelse särskilt träffats härom 

skall betalning ske inom tio (10) dagar från fakturadatum. 

9.2 Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta 

efter en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger 

referensräntan enligt räntelagen. 

9.3 Varar dröjsmål med betalning med mer än tre (3) 

veckor har Säljaren rätt att med omedelbar verkan häva 

avtalet. Vid sådan hävning är Köparen skyldig att omedel-

bart återlämna levererad Produkt till Säljaren. 

9.4 Intill dess att köpeskillingen till fullo är betald äger 

Säljaren rätt att kräva fullgod säkerhet för ännu ej betald del 

av köpeskillingen. För det fall att Köparen vid anfordran 

underlåter att ställa sådan säkerhet äger Säljaren rätt att häva 

köpet med omedelbar verkan samt att erhålla ersättning för 

eventuell skada. 

10. Varuprover, korrektur och returer 

10.1  För det fall Säljaren levererar varuprover eller liknan-

de före Köparens definitiva beslut att köpa Produkten äger 

Säljaren rätt att debitera levererade varuprover. Väljer 

Köparen att inte alls beställa Produkten i anledning av 

levererade varuprover äger Säljaren dessutom rätt att 

debitera Köparen en administrationskostnad för levererade 

varuprover om för närvarande 500 kr exkl. moms per 

provleverans. 

10.2  Säljaren iordningställer ett separat korrektur avseende 

märke/logotyp för Köparens kontroll och godkännande. När 

Köparen har godkänt upprättat korrektur är Köparen ansva-

rig för innehållet och designen av märkningen och Köparen 

kan inte reklamera fel i märkningen om den överensstäm-

mer med godkänt korrektur. Säljaren skall applicera mär-

ke/logotyp på Produkten i enlighet med godkänt korrektur. 

Appliceringen skall utföras med överenskommen teknik 

enligt godkänt korrektur samt med gott hantverksmässigt 

utförande. För det fall Köparen vill ändra i det föreslagna 

korrekturet äger Säljaren rätt att debitera Köparen för 

åtgången tid för ändringarna. Sådana ändringar debiteras 

enligt vid var tid gällande prislista. 

10.3  Returnerade Produkter skall vara förpackade i origi-

nalförpackning och inte vara använda eller försedda med 

märkning. Vid retur som inte beror på fel leverans eller 

reklamation görs avdrag med 25 % på fakturabeloppet, dock 

minst 500 kr, före kreditering, om retur sker inom en (1) 

månad från fakturadatum. Returer som sker senare än en 

månad efter fakturadatum samt returer av Produkter som 

producerats på Köparens beställning eller bearbetats och 

försetts med märkning av Säljaren i enlighet med av Köpa-

ren godkänt korrektur eller liknande krediteras ej vid 

varuretur. 

10.4  Köparen skall alltid beträffande varuprover och 

korrektur genast efter det att denne mottagit dessa skriftli-

gen meddela Säljaren om Köparen godkänner provet eller 

korrekturet. 

11. Köparens kontraktsbrott 

11.1  Säljaren har rätt att häva köpet om Köparen gör sig 

skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig 

anledning anta att Köparen är på obestånd. 

11.2  Oavsett om avtalet hävs eller inte är Köparen strikt 

skadeståndsskyldig för förlust som åsamkats Säljaren på 

grund av Köparens kontraktsbrott. Strikt skadeståndsskyl-

dighet föreligger även om avtalet hävs till följd av Köparens 

befarade obestånd. 

12. Äganderättsförbehåll 

12.1  Såld Produkt förblir säljarens egendom till dess att 

Produkten är till fullo betald av Köparen och Säljaren 

förbehåller sig rätten att återta Produkten för det fall Köpa-

ren inte erlägger full betalning. 

12.2  Till dess äganderätten övergått till Köparen, förbinder 

sig denne att vårda Produkten väl och att inte sälja, vidta 

ändringar, vidareuthyra eller på annat sätt rättsligt förfoga 

över Produkten på sätt som äventyrar Säljarens äganderätt i 

förhållande till tredje man utan att först inhämta Säljarens 

samtycke. 

13. Immateriella rättigheter 

13.1  Om Produkten är utformad specifikt för Köparens 

räkning, t.ex. med Köparens logotype, färgsättning eller 

design, tar Säljaren inget ansvar för att Produkten inte utgör 

intrång i tredje mans rättigheter.  Om inte annat avtalats 

skall, utöver sedvanlig möjlighet till exponering av Produk-

ten i Säljarens egen marknadsföring, Säljaren ansvara för att 

kundspecifika Produkter inte används för annat ändamål än 

för leverans till Köparen. Inga övriga rättigheter till använd-

ning av logotyper, andra igenkänningstecken, design 

och/eller annan utformning av Produkten vilka innehas av 

Köparen eller Säljaren överförs mellan parterna genom 

Avtalet om inte detta uttryckligen har angivits.  

14. Ansvar för fel och reklamation 

14.1  Säljaren är skyldig att genom utbyte eller reparation 

avhjälpa alla fel i Produkt som beror på bristfälligheter i 

konstruktion, material eller tillverkning. 

14.2  För respektive Produkt och leverans kan särskilda 

garantivillkor avtalas. Finns ingen särskild överenskommel-

se ansvarar Säljaren endast för fel som visar sig inom sex 

(6) månader från den dag då Produkten levererades.  

14.3  Köparen skall omgående skriftligen reklamera fel eller 

brist i levererad Produkt till Säljaren efter det att felet har 

visat sig. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av 

hur felet yttrar sig. I inget fall kan reklamation ske senare än 

två veckor efter utgången av den tid som anges i punkten 

14.2. Reklamerar Köparen inte på sätt och inom tid som 

anges ovan förlorar Köparen rätten att göra anspråk på 

grund av felet. 

14.4  Säljarens ansvar är alltid begränsat till de rättelsemöj-

ligheter/sanktioner som Säljaren i sin tur kan erhålla från 

underleverantör. Säljaren är således inte skyldig att vidta 

rättelseåtgärd eller att utge skadestånd om Säljaren inte kan 

leda anspråken/åtgärden vidare till underleverantör.  

15. Ansvarsbegränsning 

15.1  Säljaren är inte ansvarig för indirekt förlust som kan 

åsamkas Köparen. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men 

är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, 

utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen 

gäller dock inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov 

vårdslöshet. 

16. Befrielsegrunder 

16.1  Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att 

fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenhe-

ten har sin grund i omständighet av det slag som anges 

nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten 

förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. 

Såsom befriande omständighet skall ses bl. a. myndighets 

åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad 

lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, 

översvämning eller olyckshändelse av större omfattning 

samt fel i eller försening av leverans från underleverantör. 

16.2  Part som åberopar befrielsegrund enligt punkten ovan 

skall utan dröjsmål underrätta motparten därom. 

16.3  Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har 

part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 

fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) 

månader. 

17. Tolkningsföreträde 

17.1  För det fall Köparen tillämpar allmänna inköpsvillkor 

och det föreligger motstridiga uppgifter i Köparens villkor i 

förhållande till dessa villkor skall dessa villkor vinna 

företräde. 

18. Tillämplig lag och tvistelösning 

18.1  På detta avtal skall svensk lag tillämpas. 

18.2  Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras 

genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handels-

kammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av 

en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 


