Swevets allmänna inköpsvillkor
Allmänt

Dessa allmänna inköpsvillkor gäller för alla inköp av produkter. I dessa allmänna
inköpsvillkor betyder "Specifikation" sådan produktspecifikation och/eller beskrivning som
medföljer produkterna vid leverans eller på annat sätt tillhandahålls av leverantören till
Swevet före leverans (t ex i produktbeskrivningar eller broschyrer).
Inget i dessa allmänna inköpsvillkor ska tolkas som uteslutningar av någon rättighet eller
åtgärd som Swevet kan ha enligt lag om leverantören bryter mot dessa allmänna
inköpsvillkor. Swevet ska ha de rättigheter och rättsmedel som anges i de allmänna
inköpsvillkoren utöver eventuella andra rättsmedel som finns enligt lag.
Swevet har ensamrätt att bestämma vilka av sina rättigheter och rättsmedel vi ska utöva, och
Swevet är inte skyldig att använda någon utav dessa innan vi fullföljer de rättigheter och
rättsmedel som anges i dessa allmänna inköpsvillkor.

Inköpsavtal

Ett inköpsavtal mellan parterna träder i kraft när leverantören har erhållit en inköpsorder från
Swevet, om inte leverantören motsätter sig ordern, inom 1 arbetsdag, i sådant fall ingås inget
inköpsavtal. Ifall parterna behöver göra ändringar i inköpsordern ska detta dokumenteras
skriftligen. När ändringen har gjorts anses inköpsavtalet vara fulländat.
Alla beställningar görs av Swevet med förbehåll för de allmänna inköpsvillkoren och dessa
ska därför ingå i samtliga avtal avseende inköp av produkter. Produkterna ska, i
förekommande fall, tillverkas i enlighet med specifikationen.
Avvikelser från dessa allmänna inköpsvillkor kan endast avtalas av parterna skriftligen.

Pris och betalning

Beställningar som görs av Swevet ska faktureras till det pris som överenskommits mellan
parterna.
Om leverantören fullgör sina avtalsförpliktelser, skickas en faktura till Swevet på ordern som
ska betalas inom 45 dagar efter fakturadatum. Om en obestridd betalning försenas efter
förfallodagen ska ränta enligt räntelagen betalas ut efter förfallodagen.

Leveransvillkor

Leveransvillkoren ska vara DDP enligt Incoterms 2018, till Swevets anläggning i Sverige.
Leverantören ska leverera produkterna i enlighet med det avtalade leveransdatumet.

Leveranstid och förseningar

Leverantören ska leverera produkterna i enlighet med avtalade leveransdatumet.
Delleverans ska endast tillåtas under förutsättning att Swevet tidigare godkänt detta.
Om leverantören inte kommer att kunna leverera till det bestämda leveransdatumet ska
leverantören omedelbart lämna ett förslag till Swevet, på en delleveransplan av den aktuella
ordern, som anger när varje del kommer att levereras. Delleveransplanen ska alltid
godkännas av Swevet. Swevet ska aldrig hållas ansvarig för eventuella extra
transportkostnader etc. på grund av delleveranser.
Bortsett från något annat rättsmedel som är tillgängligt för Swevet enligt lag eller kontrakt,
ska parterna i god tro diskutera en rimlig ersättning som ska betalas eller krediteras Swevet i
händelse av upprepande förseningar eller uteblivna leveranser från leverantören.
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Brist eller fel

Swevet kan avvisa en levererad produkt genom att meddela leverantören inom trettio 30
dagar efter mottagandet. Om Swevet vid inspektion av en försändelse finner att 10 procent
eller mer av produkterna inte överensstämmer eller är bristfälliga, ska Swevet alltid ha rätt att
avbryta och avvisa leveransen, som i så fall återlämnas till leverantören på leverantörens
bekostnad.

Garanti

Leverantören garanterar att de har rätt att tillverka och/eller leverera produkterna till Swevet
och garanterar även att produkterna som säljs och levereras till Swevet: (1) tillverkas i
enlighet med EU-lagstiftning och föreskrifter och i enlighet med gällande miljö- och
säkerhetsbestämmelser, (2) tillverkas i enlighet med produktspecifikationen, (3) är fria från
eventuella defekter eller brister i design, material eller utförande, (4) är lämpliga för sitt
avsedda syfte, (5) är av säljbar kvalitet, (6) går under garantin som gäller från och med
dagen då leveransen ankommer till Swevet och sträcker sig över 24 månader.
I händelse av bristande överensstämmelse eller brott mot garantin ska Swevet, utöver
eventuell rättighet eller rättsmedel som är tillgänglig enligt kontrakt eller lag, ha rätt att välja
mellan: (1) ersättning för bristande överensstämmelse eller defekta produkter, eller (2) en
fullständig återbetalning av inköpspriset. Swevet ska alltid ha rätt att kräva en rimlig
ersättning från leverantören för att täcka direkta kostnader på grund av bristande
överensstämmelse eller brott mot garantin.
Swevet ska skriftligen underrätta leverantören om det uppstår brist i överensstämmelsen
eller brott mot garantin. Meddelandet skall innehålla en beskrivning av felet.

Ansvarsbegränsning

Om inget annat uttryckligen nämns i de allmänna inköpsvillkoren är ingen part ansvarig
gentemot den andra parten för indirekta skador såsom förlust av uppgifter, förlorad vinst,
förlorade möjligheter, förlorade intäkter eller andra liknande förluster, oavsett om det är
förutsebart eller ej, som uppkommer av parten och/eller dess kunder.

Produktansvar

Leverantören ska ersätta och hålla Swevet, dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda,
representanter och kunder skadelösa i den utsträckning Swevet ansvarar gentemot någon
tredje part baserat på produktansvar (personskada och skada på egendom) orsakad av en
produkt.
Om leverantören blir medveten om omständigheter som kan leda till anspråk på
produktansvar ska Swevet omedelbart informeras.

Immateriella rättigheter

Leverantören ska alltid ta ansvar för att levererad produkt inte gör intrång i tredje parts
patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Leverantören förbinder sig att vid
intrång, inklusive men inte begränsat till advokatkostnader p.g.a. Swevets innehav eller
användning av produkten, hålla Swevet skadeslöst.

Befrielsegrunder

Parterna skall befrias från skulder gällande omständigheter hänförligt till Force Majeure som
legat utanför parts kontroll och som inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i
beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit, som krig, brand, översvämning, arbetskonflikter, stora olyckor, eller
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andra omständigheter av liknande betydelse.
Båda parterna skall vidta alla rimliga ansträngningar för att förhindra och minska effekten av
eventuella brister som orsakats av force majeure. Försenas en inköpsorder på grund av
Force Majeure mer än 30 dagar efter leveransdatumet, kan Swevet omedelbart säga upp
försenad inköpsorder genom skriftligt meddelande till leverantören.

Tvister

Kontrakt som omfattas av dessa allmänna inköpsvillkor ska regleras av och tolkas enligt
Sveriges lagar, utan hänvisning till dess lagstadgade principer. Tillämpligheten av FN: s
konvention om avtal för internationell försäljning av varor (CISG) ska uteslutas.
Eventuella tvister, kontrovers eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med
avtal som omfattas av dessa allmänna inköpsvillkor eller om eventuella rättsliga förhållanden
som följer från eller i samband med detta, skall slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande som
förvaltas av skiljedomsinstitutet i Stockholms handelskammare. Domstolen ska bestå av 1
ensam skiljeman som utsetts av institutet.
Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige, och genomföras på svenska; såvida inte
leverantören är icke-svensk, i vilket fall skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.
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