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TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna leveransvillkor (”Villkoren”) ska tillämpas på all INVEX ABs (”INVEX”) försäljning av produkter
(”Produkterna”) till Köparen om inte parterna skriftligen
kommer överens om annat.
Villkoren ska i förekommande fall tillämpas även för av
INVEX tillhandahållna tjänster. Tjänsterna ska i så fall
omfattas av definitionen ”Produkterna” om annat inte
framgår av sammanhanget.
Bindande avtal förutsätter att INVEX orderbekräftar
Köparens order. Avviker orderbekräftelsen från
Köparens order blir den bindande om inte Köparen
invänder mot avvikelsen i orderbekräftelsen utan
dröjsmål.
Innehåller avtal som uppkommit enligt ovan avvikande
villkor jämfört med Villkoren har sådant avtal företräde
framför Villkoren. Har parterna träffat ett ramavtal som
innehåller avvikande villkor i förhållande till Villkoren har
ramavtalet företräde.
Hänvisar Köparen till avvikande villkor i sin order eller i
annan dokumentation, ska dessa inte äga tillämpning.
Avvikelser från dessa Villkor måste ske skriftligen och
godkännas av behöriga representanter från bägge Parter
för att vara giltiga.
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PRIS OCH BETALNING
Med avvikelse från vad som anges i INVEX’ offert/orderbekräftelse ska Köparen betala det metallpris för
Produkten som gäller på dagen för Köparens order. För
legeringstillägg gäller dock priset per faktureringsdagen.
För lagermaterial som kapas utgår en kapningskostnad.
Pris för kapning enligt offert.
Kostnad för certifikat tillkommer enligt INVEX’ offert.
Kostnad för emballage tillkommer enligt INVEX’ offert.
Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum.
Fakturering sker när Produkten lämnar INVEX´ lager.
Vid dröjsmål med betalningen tillkommer dröjsmålsränta om 9,5 %.
Äganderätten till Produkterna övergår vid full betalning.
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VALUTAKLAUSUL
Har priset offererats i SEK ska betalning ske i SEK.
Har priset offererats i annat än SEK anges vilken
valutabaskurs som ska gälla i INVEX´offert. Har det skett
en valutaförändring per faktureringsdagen som är större
än +/- en (1) procent korrigeras hela differensen i
fakturan.
Källa för INVEX’ omräkningskurs är Nordeas växelkurs
som offentliggörs på bankens hemsida.
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LEVERANS
Om annat inte har avtalats skriftligen levereras
Produkterna EX WORKS, INVEX’ lager Karlstad, enligt den
senaste versionen av INCOTERMS.
Angivna leveranstider är ungefärliga.
Vill Köparen göra gällande dröjsmål och begära ersättning härför måste Köparens skriftliga anspråk ha kommit
INVEX tillhanda inom tio (10) dagar från den dag påstådd
leveransförsening inträffade.
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TOLERANSER
För toleranser såvitt avser dimension, längd, vikt mm
gäller av branschen allmänt tillämpade normer för
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respektive Produkt, om annat inte har angivits i INVEX’
offert.
INVEX har rätt till över- och underleverans med upp till
10 % avvikelse från av Köparen beställd mängd.
Av INVEX uppgivna styckevikter är ungefärliga.
Tillhandahållna prov är typprov och avvikelse kan
förekomma jämfört med den levererade Produkten.
MOTTAGNINGSKONTROLL
Vid leverans ska Köparen med vederbörlig omsorg och
enligt god affärssed undersöka Produkterna. Produkter
som annars skulle kunna skadas vid en mottagningskontroll ska avemballeras.
Om Produkterna pga emballagets art eller annan giltig
orsak inte kan undersökas omedelbart vid leverans gäller
följande: Mottagningskontrollen ska omfatta kontroll av
packsedel, antal förpackningsenheter, varuslagsuppgifter på förpackningen och synliga skador på emballage
och Produkter. Köparen ska avemballera Produkterna så
snart det är möjligt och därefter vidta kontroll av godset
med vederbörlig omsorg och enligt god affärssed. Under
alla förhållanden måste Produkterna undersökas av
Köparen innan de används.
REKLAMATION
Brist eller skada som kan antas ha uppkommit under
transport ska noteras på fraktsedeln och anmälas direkt
till fraktföraren och i övrigt i enlighet med för
transporten gällande befordringsbestämmelser. Även
INVEX ska underrättas omedelbart.
Eventuella avvikelser från vad som avtalats i fråga om
emballage, mängd och beskaffenhet som upptäcks vid
Köparens kontroll enligt ovan måste omedelbart reklameras skriftligen till INVEX.
Avvikelser som hade kunnat upptäckas vid en
mottagningskontroll enligt ovan men som inte upptäcks
och/eller inte reklameras enligt ovan får inte göras
gällande mot INVEX.
Avvikelser som upptäcks vid en senare tidpunkt och som
inte hade kunnat upptäckas vid en mottagningskontroll
enligt ovan (s.k dolda fel) ska omedelbart reklameras
skriftligen till INVEX.
Reklamation ska innehålla en beskrivning av felets art
och omfattning.
Reklamation måste under alla förhållanden komma
INVEX tillhanda inom trettio (30) dagar från leverans för
att avvikelsen ska få göras gällande mot INVEX.
Om reklamation inte sker enligt ovan förlorar Köparen
rätten att göra avvikelsen gällande.
PRODUKTERNAS BESKAFFENHET
Produkterna ska motsvara certificat.
Produkterna ska vidare motsvara vara som uttryckligen
avtalats i fråga om mängd, vikt, längd mm, med
undantag för vad som anges under punkten Toleranser
ovan. Avvikelse inom ramen för tolerans utgör inte ett
fel.
Vid avvikelse från ovanstående föreligger fel.
Vad som anges i produktkataloger och annat säljmaterial, eller som uttrycks av säljare el dyl före köpet,
ska inte ligga till grund för felansvar om inte uttrycklig
hänvisning har gjorts till sådant material/uttalande i
INVEX’ offert eller annars i ett skriftligt avtal mellan
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parterna.
INVEX ansvarar inte för fel som beror av felaktigt
handhavande från Köparens sida eller annars på grund
av förhållanden som Köparen har att svara för.
Vid fel som INVEX är ansvarigt för har INVEX rätt att vidta
omleverans eller avhjälpa felet inom skälig tid. Transport
för avhjälpande/omleverans till och från Köparen ska
stås av INVEX. Om det visar sig att felet berodde av
Köparen ska Köparen kompensera INVEX för
transportkostnaden och andra skäliga kostnader. INVEX
är inte skyldigt att bära kostnad i samband med
omleverans/avhjälpande som beror av att Produkterna
har tagits i bruk och/eller vidareförflyttats.
Om avhjälpande/omleverans inte sker inom skälig tid
beroende av förhållanden på INVEX’ sida, har Köparen
istället rätt till skäligt prisavdrag motsvarade felets
omfattning, dock max motsvarande 15 % av priset för
den felaktiga Produkten.
Köparen har inte rätt att göra gällande andra påföljder
för fel än vad som ovan har angivits. Rätt till skadestånd
föreligger inte.

10 SKADESLÖSHETSÅTAGANDE
10.1 Köparen ska hålla INVEX skadeslös för det fall till Köparen
försåld Produkt har förorsakat tredje man sådan skada
som INVEX inte är ansvarigt för i förhållande till Köparen
enligt punkten 9.3 ovan och tredje man riktar krav mot
INVEX. En förutsättning för detta åtagande är att INVEX
utan dröjsmål efter mottagande av krav från tredje man
skriftligen underrättar Köparen om kravet och, på
Köparens begäran, överlämnar all beslutanderätt
avseende hur kravet ska hanteras till Köparen. INVEX ska
samarbeta med Köparen i varje rimligt avseende i
försvaret mot sådant krav.
11 FORCE MAJEURE
11.1 Om part förhindras fullgöra ett åtagande på grund av
omständighet utanför parts kontroll (inklusive strejk
eller lock-out) som part skäligen inte kan ha förväntats
räkna med vid avtalets ingående och vars följder part
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit,
ska detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse
från påföljd. Motsvarande förhållande på underleverantörs sida utgör också befrielsegrund.
11.2 Det åligger part som befinner sig i force majeuresituation att skriftligen omedelbart underrätta den andra
parten om situationen och vad i denna består. Part skall
även skriftligen omedelbart underrätta den andra parten
då force majeuresituationen upphört.

FRISKRIVNING, ANSVARSBEGRÄNSNING
INVEX friskriver sig från att Produkterna kan användas
för ett visst ändamål.
INVEX är inte ansvarig för produktionsbortfall eller
utebliven vinst eller annan indirekt skada eller
ekonomisk följdskada. Denna begränsning gäller inte vid
uppsåt eller grov vårdslöshet.
Köparen har inte rätt till ersättning för skada på annan
egendom än försåld Produkt och inte heller för
personskada i annan omfattning än vad som följer av
tvingande lagstiftning.
Har Köparen rätt till skadestånd är sådant skadestånd
begränsat till belopp motsvarande 15 % av priset för den
Produkt som Köparens förlust, skada eller kostnad är
hänförlig till.

12 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
12.1 Tvist i anledning av parternas avtal och ingåendet därav
och därmed sammanhängande frågor ska avgöras av
allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första
instans.
12.2 På avtalet ska svensk materiell lag tillämpas som mellan
två svenska rättssubjekt, utan tillämpning av
lagvalsregler. United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods ska inte äga
tillämpning.
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