
 

NCH ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VID FÖRSÄLJNING AV VAROR 

 
1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET 
 
1.1 Inget av tal är ingånget förrän avtalet har processats (behandlats) av NCH. 
1.2 Dessa Villkor skall gälla framför kundens allmänna villkor (om sådana finns). 
1.3 Anbud f rån Leverantören är giltigt under 30 dagar från datum för avgivande, under förutsättning att Leverantören inte tidigare har dragit tillbaka anbudet. 
 
2. LEVERANS AV VAROR 
 
2.1 Lev erantören skall leverera varorna till den adress som specificerats i avtalet eller som i övrigt har överenskommits skriftligen mellan parterna. 
2.2 Äganderätten av varan övergår inte till kunden förrän leverantören har erhållit full betalning hänförlig till varan, men riskens övergång sker när varan överlämnas. 

3. KUNDENS SKYLDIGHETER 
 

3.1 Kunden skall (på egen bekostnad):  
 

(a) f ölja leverantörens instruktioner avseende varorna som finns angivna på varuetiketter, tekniska manualer och säkerhetsmanualer (eng: Material Safety Data Sheets); 
(b)  ansv ara f ör att f örbereda och upprätthålla berörd lokal f ör lev eransen och mottagandet av  v arorna och 
(c)  inte v idaref örsälja v arorna 

 
4. ERSÄTTNINGAR OCH BETALNING 

 
4.1 Som ersättning för tillhandahållna varor skall kunden betala de ersättningar som anges i avtalet. 
4.2 Kunden skall betala varje faktura som utfärdats av leverantören till fullo och med fritt tillgängliga medel inom 30 dagar från fakturadatum. 
4.3 Alla angiv na belopp är exklusive mervärdesskatt och/eller andra skatter eller avgifter som tillkommer såvida inte annat specificerats.   
4.4 Tidpunkten f ör betalning skall anses vara av väsentlig betydelse för avtalet. 
4.5 Om kunden inte betalar till leverantören i rätt tid har leverantören rätt till dröjsmålsränta på beloppet från förfallodagen med en årlig räntesats om 8 % över den vid var tillfälle 

gällande ref erensräntan till dess full betalning sker, där räntan uppkommer dagligen, dvs ränta på ränta. 
4.6 Lev erantören får kvitta de skyldigheter som kunden har gentemot leverantören mot de skyldigheter som leverantören har gentemot kunden. 

5. FEL I VARAN 
5.1 Varor som kunden vill göra gällande varandes ej i överensstämmelse med avtalet skall reklameras skriftligen till leverantörens uppgivna kontor eller till [INFOGA 

KUNDTJÄNSTS E-POSTADRESS] inom 7 dagar från leveransen. 
5.2 Krav  om fel kvantitet, skada eller förlust kan inte göras gällande om inte leverantören meddelas skriftligen om sådant fel i kvantitet, skada eller förlust: 

(a) Inom 7 dagar f rån mottagandet av varorna vid skada och/eller fel i kvantitet 
(b) Inom 7 dagar f rån leverantörens fakturadatum vid förlust. 
 

5.3 Skadade v aror får under inga omständigheter returneras till leverantören före en skriftlig begäran om sådan retur har framställts. 
5.4 Lev erantören ansvarar ej för fel i v aran som beror på en olyckshändelse, normalt slitage, vårdslöst användande, manipulation av varan, felaktig hantering, felaktig användning, 

f elaktig kvantitet eller någon annan försummelse som beror på annan än leverantören.    

6. ANSVARSBEGRÄNSNING 
6.1 Lev erantören skall inte ansvara för utebliven vinst, förlorad affärsmöjlighet, förlust av goodwill och/eller liknande förluster, förlust av förväntad besparing, förlust av varor, 

f örlust av avtal, förlust av nyttjande eller annan speciell, indirekt, följdförlust eller ren ekonomisk förlust, kostnader, skador, avgifter eller utgifter. 
6.2 Lev erantörens totala ansvar skall begränsas till det pris som betalats för varorna. 
6.3 I störst möjliga mån, och i enlighet med lag, skall leverantören och kunden efterfölja de villkor som anges i avtalet. 
6.4 Lev erantören skall inte hållas ansvarig för alla garantier, villkor eller andra förbehåll som anges i lag. 
6.5 Om lev erantörens prestation enligt avtalet förhindras eller försenas genom kundens agerande eller försummelse, skall leverantören inte hållas ansvarig för de kostnader, 

av gifter eller förluster som kunden åsamkas eller ådrar sig som uppstår direkt eller indirekt. Kunden skall vara ansvarig för de kostnader som åsamkas med anledning av detta 
f örhinder och betalningsansvar för de ersättningar som beskrivs under punkten 4.1 skall kvarstå.   

 
7. PERSONUPPGIFTER 
 

Personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av och på uppdrag av leverantören i samband med leverantörens varor och tjänster. Denna behandling kan komma att 
ske utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
Kundens namn, adress och betalningsinformation kan komma att överföras till kreditbedömningsföretag.  

 
8. SKYDD AV KONFIDENTIELL INFORMATION 
 

Vardera Part (“Mottagande Part') skall hålla konfidentiell information från den andra parten ('Utlämnande Part”) konfidentiell och hemlig. Mottagande Part skall enbart använda 
konf identiell information från den Utlämnande Parten för syften som omfattas av avtalet.  Mottagande Part skall informera sina företrädare, anställda och representanter om 
Mottagande Parts skyldigheter enligt bestämmelserna i denna punkt 8 och säkerställa att de iakttar dessa skyldigheter.  
 

9. UPPSÄGNING 
 
9.1 Vardera part kan säga upp avtalet genom att ge skälig uppsägningstid till den andra, om den andra parten underlåter att betala ett förfallet belopp.  
9.2 Vid av talets upphörande oavsett anledning: 
 

(a) skall kunden omedelbart till leverantören betala leverantörens samtliga utestående obetalda fakturor jämte ränta. Vad gäller varor som tillhandahållits men som ännu 
inte f akturerats får leverantören skicka en faktura som skall betalas omedelbart vid mottagandet; och   

(b) skall kunden returnera, på egen bekostnad, samtliga leverantörens varor i enlighet med leverantörens instruktioner.  
 

9.3 Vid av talets upphörande (oavsett anledning) skall punkterna 4, 5, 7, 8, 9 och 10.3 fortsätta att gälla och vara fullt giltiga. 
9.4 Ingen part kan åberopa egen vårdslöshet eller eget handhavandefel för att säga upp avtalet.  

 
10. ÖVRIGT 

 
10.1  Av talet och de dokument som det hänvisas till i avtalet utgör parternas fullständiga överenskommelse och gäller i stället för eventuella tidigare överenskommelser eller avtal 

rörande det som regleras i avtalet.  Ingen förändring av avtalet eller av några andra dokument som det hänvisas till skall vara gällande om det inte görs skriftligen och 
undertecknas av båda parter. 

10.2 Om någon bestämmelse i avtalet (eller del av bestämmelse) av en domstol eller annan behörig instans förklaras vara ogiltig eller inte verkställbar skall sådan bestämmelse 
eller del därav , i den utsträckning det krävs, inte anses utgöra en del av avtalet och giltigheten samt verkställbarheten av de andra bestämmelserna i avtalet skall inte 
påv erkas. 

10.3 Av talet regleras i alla avseenden av svensk lag och parterna är överens om att Sveriges domstolar skall ha exklusiv jurisdiktion. 

 


