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Slutande av avtal

1.1

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor
(”Allmänna Villkor”) gäller för alla beställningar
som görs direkt eller indirekt till NMC Cellfoam
AB,
dess
dotterbolag,
agenter
eller
representanter (var för sig ”NMC”), om inte annat
avtalats skriftligen mellan NMC och beställaren
(”Beställaren”).
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1.2

Om Beställaren i beställningsbekräftelse, i
meddelande eller på annat sätt ställt upp
bestämmelse som strider mot dessa Allmänna
Villkor gäller dessa Allmänna Villkor även om
NMC ej har gjort invändning mot sådan
bestämmelse.

1.3 Om en eller flera av punkterna i dessa Allmänna
Villkor skulle finnas vara ogiltiga eller jämkas, skall
övriga bestämmelser ändock vara gällande.
1.4 Beställaren är bunden av gjord beställning under
trettio (30) dagar från avsändandet. Beställning är
ej bindande för NMC, förrän NMC skriftligen
godkänt beställningen genom bekräftelse.
1.5 Av NMC lämnad offert eller annat meddelande,
som i vanliga fall vore att anse som anbud, gäller
utan förbindelse, om inte annat uttryckligen
angetts i offerten eller meddelandet.
1.6 Beställaren äger ej rätt att vid betalning av faktura
göra kvittning eller avdrag för belopp som
Beställaren anser sig ha rätt till. Beställaren har ej
heller rätt att göra kvittning på skadestånd mot
betalning, förrän slutligt beslut därom finns.
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4.1 NMC:s information beträffande varan, av slag det
än må vara, är endast vägledande vid valet av
produkt, arbetsmetod och användningsområde
och utgör ingen garanti för varans lämplighet för
visst ändamål. Om vara är avsedd att direkt eller
indirekt med och/eller efter bearbetning användas
för säkerhetsrelaterade uppgifter, och/eller i
känsliga sektorer, exempelvis i bil- eller
flygindustrin osv, förbinder sig Beställaren att i
skrift uttryckligen meddela NMC detta innan
slutgiltig offert lämnas. Om sådan information
utlämnas frånsäger Beställaren sig rätten att rikta
några ersättningsanspråk mot NMC med
anledning av eventuell direkt och/eller indirekt
skada som kan uppstå i det speciella
användningsområdet. Har inte Beställaren lämnat
sådan information senast vid tidpunkt för
beställning, skall informationen anses utelämnad.
4.2 NMC ansvarar inte i något fall för skada som kan
drabba Beställaren till följd av att varan orsakat
skada på annan egendom av vad slag det vara
må.
4.3 NMC är heller inte ansvarig gentemot Beställaren
för ersättningsanspråk från Beställaren som
grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri
inräknat hos Beställaren anställd personal, till följd
av personskada, annat än i sådana fall då NMC
enligt tvingande lag haft att svara i Beställaren
ställe och Beställaren enligt lag har rätt att
regressvis föra anspråket vidare på NMC, förutsatt
att NMC beretts tillfälle att samråda med
Beställaren vid handläggningen av ärendet.

Leverans m.m.
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2.1 Om inte annat skriftligen angivits i NMC:s
bekräftelse skall varan anses avlämnad då den
tillhandahålles leveransklar vid NMC:s fabrik eller
lager. Leveransvillkor är Ex Works NMC:S fabrik
eller lager (Incoterms 2010). Risken för varan
övergår till Beställaren då lastning av varan på
transportfordon vid NMC:s fabrik eller lager
påbörjas. Vid Beställarens dröjsmål med transport
övergår dock risken då varan har ansetts
avlämnad enligt ovan.
2.2 Om inte annat föreskrivs väljer NMC förpackningsoch transportmetod efter egen bedömning. I det
fall Beställaren särskilt begär förpackningsmetod
debiteras denna förpackningskostnad separat.
2.3 Om Beställaren tillhandahåller eget material skall
detta levereras på Beställarens egen bekostnad
och risk.
2.4 Leverans kan avvika med maximalt tio (10)
procent från orderbekräftelse.
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Ansvar för skadebringande egenskaper

Leveranstidpunkt

3.1 Anges leveranstid som viss tidsrymd skall den
räknas från den dag då avtalet slöts.

Försening

5.1 Bedömer part att han kommer att bli försenad med
avlämnande eller mottagande av varan skall han
inom skälig tid underrätta motparten och därvid
ange när avlämnande eller mottagande kan ske.
Vill motparten inte godta förseningen skall han
inom skälig tid efter underrättelsen meddela den
försenade parten detta, i annat fall får han inte
häva köpet om det fullgörs inom den tid som
angetts.
5.2 Vid försening med mottagande av varan skall
Beställaren ersätta de kostnader som därigenom
NMC åsamkas.
5.3 Utöver vad som föreskrivits ovan har part inte rätt
till ersättning för skada vid försening annat än efter
hävning.
5.4 Part får häva köpet avseende en vara som inte har
avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen
är av väsentlig betydelse för honom och motparten
insett eller borde ha insett detta. Avser
förseningen en vara som skall tillverkas eller
skaffas särskilt för Beställaren efter dennes
anvisningar eller önskemål och NMC inte utan
väsentlig förlust kan tillgodogöra sig varan på
annat sätt, får Beställaren häva köpet endast om
han dessutom får försenad vara levererad från
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annan än NMC före den nya leveranstidpunkt som
denne lämnat underrättelse om. Underlåter NMC
att underrätta om förseningen eller fullgörs inte
leveransen inom den tid som angetts i
underrättelsen får Beställaren dock häva köpet
enligt vad som angetts i första meningen ovan.
5.5 Avser avtalet successiva leveranser, har
Beställaren inte rätt att häva avtalet vid försening
av delleverans eller vid fel i delleverans annat än
till den del som avser den ifrågavarande
delleveransen. Om emellertid försenad eller
felaktig vara står i sådant samband med redan
levererad vara eller vara som skall levereras
senare att de skulle medföra betydande olägenhet
för den hävningsberättigade parten att delvis stå
kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.
5.6 Häver part köpet vid försening, har han rätt till
ersättning för den skada som uppkommit efter
hävningen.
5.7 Beställarens ersättning för skada på grund av
försening skall under alla omständigheter inte
överstiga 7,5 procent av priset på varan.

reproduceras av Beställaren, ej heller utlämnas
eller bringas till tredje mans kännedom, såvida inte
NMC först lämnat sitt godkännande.
8.2 Beställaren garanterar att tillhandahållna skisser,
ritningar, modeller etc. inte innebär intrång i
patenträtt,
upphovsrätt,
mönsterrätt,
varumärkesrätt eller liknande rättighet. Beställaren
ansvarar även för intrång i den mån det beror på
konstruktionsunderlag eller på den tekniska
specifikationer som NMC erhållit från Beställaren.
Vid intrång som Beställaren svarar för skall NMC
hållas skadelösa. Riktas krav mot NMC från
tredjeman skall Beställaren, efter NMC:s val,
ersätta NMC dess kostnader för försvar eller på
egen bekostnad försvara NMC mot intrångstalan
och utge ersättning för skadestånd m.m. som kan
komma att utdömas, eller ersätta NMC för
motsvarande kostnader. Part skall utan oskäligt
dröjsmål meddela motpart om intrångstalan väckts
eller kan förväntas väckas och skall bistå varandra
med sådana uppgifter som kan vara av betydelse
för bemötande.
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Befarat avtalsbrott

6.1 Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att
part inte kommer att fullgöra en väsentlig del av
avtalet får motparten för sin del inställa
fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt
kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets
rätta fullgörande. Om säkerhet inte ställs utan
dröjsmål får part som krävt säkerhet häva köpet
såvitt avser den del som inte fullgjorts.
6.2 Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet
om motparten försätts i konkurs eller annars till
följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser enligt avtalet.
6.3 Häver part helt eller delvis avtalet, skall de av
NMC lagerhållna varorna övergå till Beställaren.
Beställaren skall tillse att varorna blir avhämtade
senast femton (15) dagar efter att de gjorts
tillgängliga av NMC, varefter varorna skall
faktureras så som för en leverans.
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Betalningsvillkor

9.1 Betalning skall vara NMC tillhanda senast tjugo
(20) dagar efter fakturadatum. Sker betalning inte i
rätt tid utgår dröjsmålsränta med diskonto enligt en
räntesats motsvarande riksbankens vid var tid
gällande
referensränta
plus
tio
(10)
procentenheter.
9.2 Orsakar Beställarens dröjsmål med betalning
NMC skada i form av kurs-, inflations- eller
devalveringsförlust eller uppkommer därigenom
andra
skador
såsom
kostnader
för
betalningspåminnelser mm, skall Beställaren
ersätta NMC för dennes skada.
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Fel i varan

10.1 NMC ansvarar för fel i varan, med hänvisning till
respektive beställningsbekräftelse, som framträder
inom en månad från varans avlämnande. För fel i
varan som framträder efter denna månadsperiod,
ansvarar NMC endast om felet är väsentligt och
visas ha sin grund i NMC:s grova vårdslöshet. För
detta ansvar gäller i lag föreskriven allmän
preskriptionstid.

Äganderättförbehåll

7.1 Äganderätten till varan kvarstår hos NMC till dess
att Beställaren har erlagt full betalning.
7.2 Så länge varan är NMC:s egendom får Beställaren
inte pantsätta den, hyra ut den, använda den som
säkerhet eller överlåta den på annat sätt.

10.2 Är varan behäftad med fel, skall felet avhjälpas
eller varan utbytas mot felfri vara om Beställaren
begär det inom skälig tid från att Beställaren har
reklamerat. Om felet inte avhjälps eller om
leverans av utbytesprodukt inte sker inom skälig
tid har Beställaren rätt till ett mot felet svarande
avdrag på priset eller ersättning för skäliga
kostnader för att själv avhjälpa felet.

Immateriella rättigheter, ritningar, varumärken
etc.

10.3 Som fel i varan anses aldrig konstruktionsfel om
inte NMC uttryckligen i skrift medgett att stå för
konstruktionen.

8.1 Ritningar, modeller, verktyg, matriser, formar och
tekniska handlingar, i varje form av media, rörande
tillverkning av produkten skall förbli NMC:s
egendom. De får ej användas, kopieras eller

10.4 NMC:s ansvar omfattar inte skada som kan ha
orsakats av oriktig hantering, lagring eller
användning eller osedvanligt bruk av varan såsom
dess användning på material eller dess utsättande
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för påverkan av t ex väder och fuktighet för vilket
varan inte är avsett eller av annat förhållande som
kan hänföras till köparen. NMC:s ansvar för fel
omfattar inte heller normal förslitning eller
försämring.
10.5 Om inte annat skriftligen överenskommes mellan
NMC och Beställaren är NMC:s ansvar för varans
avsedda användning begränsad till vad som
framgår av respektive beställningsbekräftelse. Det
ankommer på Beställaren att skaffa sig kännedom
om innehållet och beskaffenheten i respektive
vara.
10.6 Utöver vad som föreskrivits ovan har NMC inte
något ansvar för fel i varan. NMC är sålunda inte
skyldig att p g a fel eller brist i varan utge någon
ersättning
till
Beställaren
för
utgifter,
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
direkt eller indirekt förlust.
10.7 Uppfyller NMC inte inom skälig tid sina
förpliktelser enligt punkten 9.2, får Beställaren
skriftligen avge en slutlig frist för det. Har inte
NMC uppfyllt sina förpliktelser inom fristen får
Beställaren efter eget val:
a) låta utföra nödvändiga reparationer och/eller
framställa nya delar på NMC:s risk och
bekostnad, förutsatt att Beställaren därvid
förfar med omdöme, eller
b) kräva prisavdrag med högst 15 procent av det
avtalade priset.
Är felet väsentligt får Beställaren istället häva
avtalet genom skriftligt meddelande till NMC.
Beställaren har även rätt till sådan hävning om
felet efter åtgärd som nämnts under a) alltjämt är
väsentligt. Vid hävning har Beställaren rätt till
ersättning för den skada han har lidit. Ersättningen
skall dock inte uppgå till mer än 15 procent av det
avtalade priset.
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Reklamation vid fel i varan

11.1 Beställaren skall skriftligen meddela NMC fel i
varan omedelbart eller senast inom åtta (8) dagar
från det Beställaren märkt eller bort märka felet.
Underlåter Beställaren detta är NMC befriad från
ansvar för felet.
11.2 En förutsättning för Beställarens reklamation är att
artikelnummer
samt
orderbekräftelsenummer
och/eller numret på de boxar som utgör grunden i
NMC:s spårningssystem anges.
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Prisjustering och mervärdesskatt

12.1 Har bestämt pris avtalats och införs eller ändras
därefter export- eller importavgift, tull, skatt på
export, import och leverans eller annan liknande
pålaga eller sker annan kostnadsändring till följd
av myndighetsåtgärd skall, om kostnadsändringen
varit oförutsebar, priset ändras i motsvarande
mån.
12.2 Genomförs efter avtalets ingående, men före
leverans, devalvering eller revalvering skall priset
på parts begäran justeras i den mån
devalveringen eller revalveringen påverkat NMC:s

tillverknings- eller inköpskostnader för den vara
som skall levereras.
12.3 Beställaren skall utöver priset utge mervärdesskatt
enligt lag.
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Sekretess

13.1 Beställaren skall strängt hemlighålla all teknisk
information och andra uppgifter och upplysningar
av konfidentiell natur som Beställaren erhåller
kännedom om med anledning av avtalet och äger
endast använda sådan information inom ramen för
avtalet. Motsvarande sekretesskyldighet gäller i
förekommande fall beträffande resultat av
utvecklingsarbete och produktanpassning.
13.2 Beställaren förbinder sig att tillse att de av
Beställarens anställda vilka tar del av konfidentiell
information i enlighet med punkten 12.1
informeras
om
att
de
omfattas
av
sekretessförbehållet enligt denna punkten 12.
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Befrielsegrunder (force majeure)

14.1 Skulle till följd av omständigheter såsom
arbetskonflikt av vad slag det vara må, brand,
explosion eller annan allvarlig olyckshändelse,
naturkatastrof, krig, uppror, myndighetsbeslut,
omfattande driftstörningar hos säljaren, utebliven
leverans från underleverantör eller råvarubrist,
onormal stegring av råvarupriser eller med de
uppräknade jämställd omständighet, NMC:s
möjligheter att fullgöra leverans hindras eller
avsevärt försvåras är NMC, om omständigheterna
inte bort beaktats vid avtalets ingående och NMC
rimligen inte kunnat undanröja omständigheternas
menliga inverkan, berättigad att uppskjuta
leverans (delleverans) under så lång tid som
erfordras för att undanröja verkningarna av sådan
omständighet.
14.2 Vill part åberopa befrielsegrund enligt ovan, skall
andra parten utan uppskov skriftligen underrättas
härom.
14.3 Skulle tiden för uppskjuten leverans överstiga två
månader, äger såväl NMC som Beställaren rätt att
helt eller delvis häva avtalet beträffande de
leveranser
som
skulle ha skett
under
ifrågavarande tid. Detta gäller även om sådan
omständighet som avses ovan inträffar efter
avtalad
leveranstid.
Part
är
inte
skadeståndsskyldig om hävning sker enligt denna
punkt.
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Tvist och tillämplig rätt

15.1 Tvist rörande dessa Allmänna Villkor och vad som
därmed äger samband skall slutligt avgöras
genom domstolsförfarande i Göteborg, Sverige.
15.2 Svensk rätt skall äga tillämpning beträffande
dessa Allmänna Villkor och vad som därmed äger
samband.
15.3 Part får ej inställa avtalade förpliktelser med
hänvisning endast till pågående skiljeförfarande.

