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Försäljnings- & Leveransvillkor jämte Allmänna Leveransbestämmelser mm 

(Gällande fr.o.m. 2021-03-01 och tills vidare, ändringar kan förekomma från tid till annan*)

1.  Inledning
Allmänna Leveransbestämmelser antagna av Sveriges 
Fog- och Limleverantörers Förening 2018-11-14, med för 
”Bostik”/”Säljaren” branschspecifika tillägg för leveranser 
av Bostik’s produkter. Dessa häri angivna försäljnings- och 
leveransvillkor jämte allmänna leveransbestämmelser utgör 
alltid en integrerad del av samt gäller för, samtliga leveran- 
ser och avtal mellan Bostik och köparen såvida parterna inte 
skriftligen enas om annat. Den senast gällande versionen 
finns alltid att finna på Bostiks hemsida www.bostik.se och 
kan komma ändras från tid till annan.

2.  Leveransvillkor
INCOTERMS 2010 tillämpas på alla leveranser. [DAP] 
Fraktfritt hela landet vid sammanlagt ordervärde mer än 
[13 000]  kronor.   Vid   sammanlagt   ordervärde   mellan [13 
000] och [2 500] gäller [FCA] fritt Bostiks lager Helsingborg. 
Vid sammanlagt ordervärde som är mindre än [2 500] 
kronor gäller [FCA] fritt Bostiks lager Helsingborg med ett 
frakttillägg som debiteras med f.n. [600] kronor.

3.  Leveranstid
Anges leveranstid som viss tidsrymd, skall den räknas från 
den dag då avtalet slöts. Endast bekräftade order inkomna 
senast 12:00 levereras inom 2 dagar.

4.  Lastpallar (EUR)
Vid leveranser till företag som inte meddelat pallregistre- 
ringsnummer för pallbytespooler debiteras köparen det 
sammanlagda antalet använda pallar för varje leverans.

5.  Slutande av avtal
Av säljaren lämnad offert eller annat meddelande, som 
annars vore att anse som anbud, gäller utan förbindelse om 
inte annat uttryckligen angetts i offerten eller meddelandet. 
Lämnar köparen beställning till säljarens representant eller 
agent, blir säljaren bunden av avtal/order i enlighet med 
innehållet i dessa leveransbestämmelser och beställningen, 
endast genom skriftliga ordererkännanden om inte annat 
anges. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt.

6.  Avlämnande och faran för godset
Om inte annat angivits i säljarens ordererkännande skall 
va- ran anses avlämnat, då det tillhandahålles leveransklart 
vid säljarens fabrik eller lager. Faran för godset övergår till 
köparen, då lastning av varan på transportfordon vid sälja- 
rens fabrik eller lager påbörjas, dock att, om avtransport 
fördröjes av köparen, faran skall anses ha övergått då varan 
har avlämnats.

7.  Successiv leverans
Avser avtalet successiva leveranser (delleverans), har 
köparen inte rätt att vid försening av delleverans eller vid fel 
eller brist i delleverans, häva avtalet annat än till den del det 
avser den ifrågavarande delleveransen.

8.  Märkning och ID
Bostik friskriver sig för allt ansvar om märkning och ID 
handlingar för personer som utför transporter eller andra 
tjänster för Bostiks leveranser om dessa personer står 
utanför Bostiks ledning och rådighet.

9.  Försening
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för 
leverans (delleverans), mottagande av varan, eller annan 
parts åtagande, skall - i den mån annat inte avtalats - den 
andra parten omgående underrättas därom.
 Beror förseningen på annan omständighet än vad som 
anges i punkt 17 nedan och medför den väsentlig olägenhet 
för den part som inte svarar för förseningen och den andra 
parten insåg eller borde ha insett detta, kan denne häva 
avtalet i dess helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt 
avser den delleverans som berörs.
 Försenad leverans berättigar inte köparen till skadestånd 
med mindre säljaren visar grov oaktsamhet och köparen kan 
visa att förseningen förorsakat betydande skada.

10. Tid för framställande av krav l anledning av dröjsmål 
Önskar köparen häva köpet eller begära skadestånd på grund 
av dröjsmål skall köparen skriftligen meddela säljaren detta 
senast en vecka från avlämnandet.

11.  Fel och brist l godset
Avtalad kvantitet får över- eller underskridas med 3% och 
sådan avvikelse skall ej anses som fel eller brist.
 Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall varan- 
om part så begär och det med rimliga medel är praktiskt 
möjligt - utbytas mot felfritt gods eller bristen fyllas. Om 
felet inte avhjälpts eller bristen fyllts inom skälig tid, har 

köparen rätt till ett mot felet eller bristen svarande avdrag 
på köpe- skillingen eller, om felet eller bristen är väsentlig 
och säljaren insåg eller borde ha insett detta, rätt att häva 
avtalet.
  Säljarens skyldighet att ersätta köparen för skada som 
denne åsamkats som en direkt följd av fel eller brist i varan, 
är begränsad till ett belopp som motsvarar priset för det 
levererade varan (delleveransen). Visar köparen att han som 
en direkt följd av fel eller brist i varan haft kostnad för extra 
arbeten avseende till exempel borttagning av felaktigt gods 
eller applicering av levererat felfritt gods, är säljaren därutö- 
ver skyldig att utge ersättning därför, dock högst med ett 
belopp motsvarande tre gånger värdet av det levererade 
varan (delleveransen).
 Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar, 
ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år 
från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt 
för vilket slutbesiktning skall ske eller avlämnas på annat 
sätt, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt, 
dock senast tre år efter det att varan avlämnats. Säljarens 
ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av oriktig 
användning eller osedvanligt bruk av varan, såsom dess 
användning på material eller dess utsättande för påverkan, 
av till exempel väder och fuktighet, för vilket varan inte är 
avsett. Säljarens ansvar för fel eller brist omfattar inte heller 
normal förslitning eller försämring.
 Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något 
ansvar för fel eller brist i varan. Säljaren är sålunda inte skyldig 
att på grund av fel eller brist i varan utge någon ersättning till 
köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan 
indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller 
dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

12.  Reklamation för fel och brist
Köparen skall skriftligen meddela säljaren fel eller brist 
i varan omedelbart eller senast inom en vecka från det 
köparen märkt eller bort märka felet eller bristen.
 Underlåter köparen det, är säljaren befriad från ansvar 
för felet eller bristen. Erhåller säljaren underrättelse om fel 
i varan eller om köparen märkt eller bort märka att varan var 
felaktigt äger säljaren kräva att köparen upphör med använ- 
dandet av varan. Köparen skall självmant upphöra med att 
använda gods, som köparen förstår eller bör förstå omöjlig- 
gör ett fackmässigt arbete eller kan förorsaka skada. Upphör 
inte köparen att använda varan, då detta begärts eller ändå 
bort ske, är säljaren befriad från allt annat ansvar för ifråga- 
varande fel än att leverera felfritt gods.
 Om köparen, senast vid tiden för avtalets ingående 
skriftligen upplyst säljaren, att det levererade varan är 
avsett att användas i entreprenad som skall godkännas vid 
slutbesikt- ning och vid vilken tidpunkt slutbesiktningen 
skall äga rum, skall vid fel i varan reklamation, trots vad som 
angivits i första stycket, anses ha skett i rätt tid om köparen 
skriftligen meddelar säljaren detta senast inom en månad 
från den uppgivna tiden för slutbesiktning.

13.  Returer
Returer mottages endast efter i förväg träffad överenskom- 
melse. Returnerad vara ska vara oskadad och märkt med ett 
av Bostik angivet returordernummer, om så inte är fallet 
mottages inte returnerad vara. Returtransport sker på 
kundens ansvar och bekostnad. Skadat gods och kundspeci- 
fika beställningsvaror tas inte i retur.

14. Ansvar för varans skadebringande egenskaper 
(produktansvar)
Säljarens information beträffande varan är baserad på 
laboratorieförsök eller användningstekniska försök och är 
endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och 
användningsområde och utgör ingen garanti för godsets 
lämplighet för visst ändamål.
 Säljaren ansvarar inte i något fall för skada, som kan 
drabba köparen till följd av att varan förorsakat skada på 
annan egendom tillhörande köparen av vad slag de vara må.
Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersätt- 
ningsanspråk från köparen, som grundas på skadeståndskrav 
från tredje man, däri inräknat hos köparen anställd personal, 
till följd av sakskada eller personskada annat än i sådana fall, 
då köparen enligt tvingande lag haft att svara för detta och 
köparen enligt sådan lag har rätt att regressvis föra anspråket 
vidare på säljaren och förutsatt att säljaren beretts tillfälle 
att samråda med köparen vid handläggningen av ärendet.
 Säljaren svarar i enlighet med tvingande lag i de fall 
tredje man ställer anspråk direkt emot säljaren grundade på 
skadebringande egenskaper hos varan. Köparen skall dock 
i sådana fall ersätta säljaren i den mån skadan uppkommit 
till följd av att köparen åsidosatt säljarens anvisningar för 
användningen av varan eller skadan annars helt eller delvis är 
en följd av köparens handlande eller underlåtenhet.
 

15.  Prisjustering
Har bestämt pris avtalats och införs därefter export- eller 
importavgift, tull, skatt på export, import och leverans 
eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav, skall, 
om pålagans införande eller ändring inte mån. Genomförs 
efter avtalets ingående, men före leverans, devalvering eller 
revalvering, skall priset på parts begäran justeras i den mån 
devalveringen/revalveringen påverkat säljarens tillverknings 
- eller inköpskostnader för den vara som skall levereras.

16. Mervärdesskatt
Köpeskillingen innefattar inte mervärdesskatt.

17. Betalningsvillkor
[30] dagar netto. Vid försenad betalning efter förfallodagen 
debiteras dröjsmålsränta med en räntesats om [8] % över 
gällande referensränta från tid till annan om inte annat 
anges i Avtalet. Vid försenad eller utebliven betalning utgår 
påmin- nelseavgift med [100] kronor i varje enskilt fall. Alla 
priser anges exklusive mervärdesskatt.
 Förorsakar köparens dröjsmål med betalning säljaren 
kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust 
eller uppkommer därigenom andra kostnader såsom 
kostnader för betalningspåminnelser med mera, skall 
köparen ersätta säljaren för dennes kostnader.

18. Insolvens m m
Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att 
fullgöra sina betalningsskyldigheter, äger säljaren rätt att 
kräva att godtagbar säkerhet ställs.
 Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren skriftligen häva 
avtalet såvitt avser icke levererat gods.
 Säljaren är berättigad att häva köpet på grund av 
köparens dröjsmål med erläggande av betalning även efter 
det att varan kommit i köparens besittning.

19.  Force majeure
Skulle till följd av omständigheter såsom arbetskonflikt av 
vad slag de vara må, brand, explosion eller annan allvarlig 
olyckshändelse, naturkatastrof, krig, uppror, myndighetsbe- 
slut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven 
leverans från underleverantör eller råvarubrist, onormal 
stegring av råvarupriser eller med de uppräknade jämställd 
omständighet, säljarens möjligheter att fullgöra respektive 
mottagarens möjligheter att mottaga leverans hindras 
eller avsevärt försvåras, är säljaren respektive köparen, om 
omständigheterna inte bort beaktats vid avtalets ingående 
och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständig- 
heternas menliga inverkan, berättigad att uppskjuta leverans 
(delleverans) under så lång tid som erfordras för att undan- 
röja verkningarna av sådan omständighet.
 Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera 
parten rätt att helt eller delvis häva avtalet beträffande de 
leveran- ser som skulle ha skett under ifrågavarande tid.
Detta gäller även om sådan omständighet som avses ovan 
inträffar efter avtalad leveranstid.
 Part som vill begagna sig av ovannämnda rättighet, 
skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten 
härom.
 Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller 
delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i  
denna punkt.

20. Tvister
Tvister som uppstår i anledning av detta avtals tillkomst, 
tolkning eller tillämpning, eller därur härflytande rättsför- 
hållanden ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skilje- 
domsinstitut och enligt svensk lag utan tillämpning av 
dess internationella privaträttsliga regler. Överstiger inte 
tvistefö- remålets värde [300 000] kronor ska Institutets 
Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger 
tvisteföremå- lets värde [300 000] kronor, ska Regler för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. 
Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan [300 
000] kronor och [2 000 000] kronor ska skiljenämnden 
bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde [2 
000 000] kronor ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. 
Tvisteföre- målets värde omfattar kärandens yrkande i 
påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens 
yttrande över påkallelseskriften. Skiljeförfarandet ska äga 
rum i Helsing borg.
 Part äger dock rätt att, oaktat bestämmelserna angivna 
här ovan, ansöka om betalningsföreläggande vad avser 
fordran för levererad vara som lämnats obetald. Skulle 
ansökan om betalningsföreläggande bestridas i rätt tid 
och önskar part föra tvisten vidare, får parten i eget val 
föra tvisten vidare antingen till allmän domstol eller till 
avgörande genom skiljedom som får påkallas även sedan 
målet om betalnings- föreläggande avskrivits.

Bostik AB friskriver sig från ansvar för eventuella tryckfel*


