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Tillämpning 
1. Dessa leveransbestämmelser tillämpas på 
avtal om leverans av varor från Gränges Sweden 
AB (”Säljaren”) till fysisk eller juridisk person som 
beställt varor (”Köparen”). 
2. Avtal om leverans uppkommer när Säljaren 
bekräftar en order eller leveransprognos från 
Köparen. Dessa leveransbestämmelser skall 
tillämpas på avtalet även om Köparen uppställer 
andra villkor såvida inget annat har avtalats 
skriftligen. Om avtalet avser successiva 
leveranser, skall varje leverans betraktas som en 
fristående försäljning. 
Kvantitet och egenskaper 
3. Varan uppfyller Säljarens standardtoleranser 
på mått och dimensioner och normalkvalitet enligt 
överenskommen ritning eller specifikation, om 
inget annat skriftligen avtalats. Leverans kan 
avvika med maximalt tio (10) procent från beställd 
kvantitet. Viktangivelser i specifikationer är 
vägledande och inte bindande om inget annat 
avtalats skriftligen. 
Pris och betalning 
4. Säljarens offert har en giltighetstid om fyra (4) 
veckor från offertens datum om inget annat har 
avtalats. Det pris Säljaren offererar baseras på 
gällande råvarupris och Säljaren förbehåller sig 
därför rätten att justera det slutliga priset om 
råvarupriset förändrats sedan offerttillfället. Skulle 
valutakurs, skatt, avgift eller försäkringspremie 
som påverkar Säljarens produktions- eller 
transportkostnader förändras mellan offert, 
beställning, bekräftelse och/eller leverans 
förbehåller Säljaren sig rätten att justera det 
slutliga priset i enlighet med detta.  
5. Om inget annat avtalats skall betalning 
erläggas senast trettio (30) dagar efter 
fakturadatum. Vid försenad betalning tillämpas 
dröjsmålsränta med en komma fem (1,5) procent 
per månad från förfallodagen tills betalning sker. 
Köparen saknar rätt till kvittning av eventuell 
motfordran mot Säljaren. 
6. Säljaren förbehåller sig rätten att före leverans 
kräva säkerhet för betalning av beställd vara och 
för eventuellt tidigare levererad men ej betald 
vara. Den levererade varan förblir Säljarens 
egendom till dess full betalning skett. 
Leverans 
7. Leveransklausul tolkas enligt den version av 
Incoterms som gällde vid avtalets ingående. Har 
ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall 
leverans ske "Ex Works". 
8. Om det finns risk för att Säljaren inte kan 
leverera i rätt tid kommer Säljaren att meddela 
Köparen detta så snart som möjligt och, om 
möjligt, ange när leverans beräknas kunna ske. 
9. Om varan är försenad med mer än en (1) 
månad får Köparen skriftligen kräva leverans 
inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare 
än en vecka. Skulle Säljaren inte leverera 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 varan som 
inte kan tas i bruk till följd av förseningen.  
10. Säljarens ansvar för ersättning på grund av 
försening är begränsad till hävning enligt punkt 9. 
Detta gäller varje förlust förseningen kan orsaka 
som exempelvis produktionsbortfall, utebliven 
vinst och annan följdförlust. Denna begränsning 
av Säljarens ansvar gäller dock inte om Säljaren 
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 

11. Om det finns risk för att Köparen inte kan ta 
emot varan på avtalad dag ska Köparen meddela 
Säljaren om detta så snart som möjligt och, om 
möjligt, ange när mottagande beräknas kunna 
ske. Om Köparen inte tar emot varan på avtalad 
dag är Köparen ändå skyldig att betala som om 
varan levererats. Säljaren kommer om möjligt att 
lagra varan på Köparens risk och bekostnad.  
12. Tar Köparen inte emot godset på avtalad dag 
har Säljaren rätt att kräva att Köparen tar emot 
varan inom en skälig frist. Om Köparen inte tar 
emot varan inom fristen får Säljaren häva avtalet 
till den del det avser icke mottaget gods och har 
rätt till ersättning för den skada som Köparens 
underlåtenhet åsamkat Säljaren. 
Ansvar för fel 
13. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i varan som 
beror på avvikelser från specifikation genom 
ersättningsleverans med gillt gods samt bekosta 
och stå risken för returtransport av varan från och 
till avtalad leveransort i samband med 
ersättningsleverans. Kunden skall tillse att varan 
förpackas så att den inte skadas under retur-
transporten. Skulle ersättningsleverans inte ske 
inom skälig tid har Köparen rätt till prisavdrag 
motsvarande skillnaden mellan varans värde i 
felaktigt och avtalsenligt skick, dock maximalt 
15% av det avtalade priset. 
14. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror 
på material som tillhandahållits av Köparen eller 
på konstruktion som föreskrivits eller specificerats 
av Köparen. Säljaren ansvarar inte heller för att 
varan är lämplig för ett visst ändamål såvida 
Säljaren inte har lämnat garanti genom skriftligt 
avtal med Köparen.  
15. Säljarens ansvar avser endast fel som 
uppstår under sådana förhållanden som kunnat 
förutses av Säljaren. Säljarens ansvar omfattar 
inte fel orsakade av omständigheter som 
tillkommit efter att risken för varan gått över på 
Köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel 
som uppstår till följd av förädling eller oriktig 
användning av varan. Det omfattar inte heller fel 
förorsakade av bristfälligt underhåll, oriktig 
montering eller reparation från Köparens sida, 
eller normal förslitning eller försämring. 
16. Köparen ska genast anmäla synlig skada som 
kan antas ha uppkommit under transporten till 
fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln och 
snarast efter mottagandet av varan undersöka att 
varan överensstämmer med vad som avtalats. 
Köparen skall, senast inom en vecka efter 
mottagandet av varan, underrätta Säljaren om 
sådant fel Köparen märkt eller bort märka vid 
sådan ankomstkontroll. Anmärkning om sådant 
fel i leverans som inte kunnat upptäckas vid 
ankomstkontroll skall ske genast efter att Köparen 
märkt eller bort märka felet, dock senast före 
eventuell bearbetning och inom tolv (12) månader 
efter leverans. För sen reklamation medför att 
Köparen förlorar sin rätt att åberopa fel i varan. 
Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig 
inom ett år från den dag varan levererades. 
17. Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat 
än själva varan, svarar Köparen för arbete och 
kostnader som orsakas av detta. Köparen skall 
även bära de merkostnader för avhjälpande av fel 
som orsakas av att varan befinner sig på annan 
plats än den i avtalet angivna leveransorten. 

18. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver 
vad som föreskrivs i punkt 13 - 17. Detta gäller 
varje förlust felet kan orsaka som exempelvis 
produktionsbortfall, utebliven vinst och annan 
följdförlust. Denna begränsning av Säljarens 
ansvar gäller dock inte om Säljaren gjort sig 
skyldig till grov vårdslöshet. 
Beställningsarbeten 
19. För varor som tillverkats enligt Köparens 
anvisning (beställningsarbeten) svarar Köparen 
gentemot Säljaren för att varan inte innefattar 
intrång i patent- eller mönsterrätt eller annan 
immateriell rättighet som tillkommer tredje man.  
20. Skulle anspråk på grund av intrång enligt 
punkt 19 framställas mot Säljaren skall Köparen 
på begäran lämna all erforderlig assistans samt 
ersätta Säljaren för skadestånd, som han kan 
åläggas i saken, och samtliga kostnader som 
Säljaren åsamkats i samband med detta. 
Produktansvar 
21. Köparen skall hålla Säljaren skadeslös i den 
utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot 
tredje man för sådan skada eller förlust som 
Säljaren inte ansvarar för gentemot Köparen 
enligt punkt 22 nedan. 
22. Säljaren ansvarar inte för skada som godset 
orsakar  
a) på fast eller lös egendom eller följderna av 
sådan skada, om skadan inträffar då godset är i 
Köparens besittning, eller  
b) på produkter framställda av Köparen eller på 
produkter i vilka Köparens produkter ingår.  
Nämnda begränsningar gäller inte om Säljaren 
har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 
23. Framställer tredje man krav mot part på 
ersättning för skada eller förlust enligt punkt 21 – 
22 ovan skall andra parten genast skriftligen 
underrättas om detta. 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 det 
levererade godset. Det inbördes förhållandet 
mellan Köparen och Säljaren skall dock alltid 
avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 25.  
Befrielsegrunder 
24. Följande omständigheter utgör 
befrielsegrunder om de medför att avtalets 
fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: 
arbetskonflikt och varje annan omständighet som 
parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, 
krig, mobilisering, rekvisition, beslag, handels- 
och valutarestriktioner, uppror och upplopp, 
knapphet på transportmedel, allmän 
varuknapphet, maskin- eller verktygshaveri samt 
fel i eller försening av leveranser från under-
leverantörer, som orsakas av sådan 
befrielsegrund. Vardera parten har rätt att häva 
avtalet genom skriftligt meddelande till andra 
parten, om avtalets fullgörande försenas mer än 
sex månader av befrielsegrund. 
Tvist och tillämplig lag. 
25. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt 
avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler 
för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut. 
26. Tvist i anledning av avtalet skall bedömas 
enligt lagen i Säljarens land. 
Dessa leveransvillkor tillämpas från och med den 
1 november 2008. 
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