
 

 

 
 
 

GENERELLA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR PRODUKTER TILL LAMIPROS FÖRETAGSKUNDER                                            
 
 
1. Användning 
Dessa generella försäljnings- och leveransvillkor (”Villkor”) 
gäller för kunder (”Köpare”) genom antingen ett erbjudande 
eller en försäljning från Lamipro A/S, organisationsnummer 
(CVR) 19476383, (”Säljare”), oavsett om 
erbjudandet/försäljningen gäller leverans av Säljarens 
träbaserade produkter och reservdelar, eller om Säljaren utför 
arbete vid tillverkning av Köparens egna produkter/material.  
 
2. Rättslig grund 
2.1 Villkoren utgör, tillsammans med Säljarens erbjudande och 
orderbekräftelser den samlade rättsliga grunden för Säljarens 
försäljning och leverans av produkter till Köparen (”Rättslig 
grund”). Köparens eventuella inköpsvillkor som är tryckt på 
ordrar eller på annat sätt har meddelats Säljaren utgör inte en 
del av den Rättsliga grunden såvida inte Säljaren uttryckligen 
har godkänt dessa. Avvikelser i förhållande till Säljarens 
erbjudanden gäller endast om de skriftligen har bekräftats av 
säljaren. 
2.2 Ändringar av och tillägg till den Rättsliga grunden gäller 
endast om parterna skriftligen har avtalat om detta. 
 
3. Mängd 
3.1 Om inget annat har avtalats skriftligen har Säljaren rätt att 
leverera i Säljarens/leverantörens standardemballage, vilket 
kan innebära att leveransen kan innehålla upp till 5 % mer eller 
mindre än avtalat. 
 
4. Ordrar och orderbekräftelser 
4.1 Ordrar. Köparen ska beställa produkter av Säljaren via 
skriftlig order. 
4.2 Orderbekräftelser. Säljaren strävar efter att skriftligen 
bekräfta eller avvisa en produktorder till Köparen senast 5 
arbetsdagar efter att ordern har tagits emot. Bekräftelser och 
avvisningar ska vara skriftliga för att Säljaren ska vara bunden 
till dessa. 
4.3 Orderändringar. Köparen kan inte ändra en inlämnad 
produktorder utan Säljarens skriftliga samtycke. 
 
5. Pris och betalning 
5.1 Priset på produkter framgår av Säljarens gällande prislista 
vid den tidpunkt då Säljaren bekräftar Köparens order, såvida 
inte parterna skriftligen har avtalat om något annat. Alla priser 
anges exklusive moms om inget annat uttryckligen anges. 
5.2 Såvida inget annat har avtalats skriftligen ska betalning 
erläggas senast 8 dagar efter att produkterna levererats och 
fakturan har skickats. 
 
6. Kursförbehåll 
6.1 Om Köparen fakturerar Säljaren har Köparen rätt, men inte 
skyldighet, att höja eller sänka den del av varans pris samt de 
transportkostnader som Säljaren ska betala i utländsk valuta, 
baserat på valutakursen den dag då säljaren avräknar köpet i 
den utländska valutan. Säljaren har rätt att göra motsvarande 
prisreglering om priset baseras på ett specificerat förhållande 
till en annan valuta. 
6.2 Köparen och Säljaren ska ha specifikt kommit överens om 
sådana kursförbehåll som beskrivs i 6.1 för den enskilda ordern. 
Säljaren ska ange i orderbekräftelsen om det finns en 
överenskommelse om kursförbehåll enligt 6.1. 
 
7. Försenad betalning 

7.1 Ränta. Om Köparen inte betalar inom angiven tid, av skäl 
som Säljaren inte ansvarar för, har Säljaren rätt att kräva 
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, såvida inte parterna 
skriftligen har kommit överens om en annan räntesats. 
7.2 Upphävning. Om Köparen efter 3 månader inte har betalat 
det förfallna beloppet har Säljaren, efter skriftligt meddelande 
till Köparen, rätt att: 
(i) häva försäljningen av de produkter som den försenade 
betalningen gäller 
(ii) häva försäljningen av de produkter som ännu inte har 
levererats till Köparen, eller kräva förskottsbetalning 
(iii) häva avtalet som parterna har ingått 
(iv) kräva ersättning för den förlust Säljaren drabbats av, utöver 
dröjsmålsränta, och/eller 
(v) göra gällande andra rättigheter som uppstår vid avtalsbrott. 
 
8. Ägandevillkor 
8.1 Säljaren, eller den som Säljaren överlåtit sina rättigheter till, 
bibehåller äganderätten till varorna tills hela köpesumman med 
räntor, omkostnader m.m. är till fullo betald. 
8.2 I den utsträckning ett giltigt avtal om detta kan träffas har 
Säljaren rätt att återta sålda varor om Köparen inte fullföljer 
sina förpliktelser. 
 
9. Försäkringspremier, avgifter och dylikt 
9.1 Priser som innefattar havs- och krigsförsäkring, 
fraktkostnader, valutaavgifter, överföringsavgifter, import- och 
exportavgifter, tull och dylikt beräknas baserat på de vid 
köpedatumet gällande premierna, avgifterna och dylikt. 
9.2 Vid faktureringen har Säljaren rätt att reglera köpesumman 
efter eventuella ändringar av de under 9.1 nämnda 
kostnaderna samt merkostnader på grund av nya avgifter, 
deponeringssystem och dylikt som trätt i kraft efter att 
köpeavtalet tecknats. 
 
10. Leverans 
10.1 Leveransvillkor. Om parterna har avtalat om en 
leveransklausul ska denna tolkas enligt de INCOTERMS som 
gäller vid avtalets tecknande, med de ändringar som är 
nödvändiga enligt dessa Villkor. 
10.2Om ingen leveransklausul har avtalats ska leveransen anses 
ske ”Ex Works”. 
10.3 Merkostnader som uppstår till följd av strejk, lockout eller 
liknande i destinationshamnen är Köparens risk, om risken för 
leveransen i övrigt har övergått till Köparen före produkternas 
ankomst till nämnda hamn. 
10.4 Leveranstid. Säljaren levererar alla sålda produkter vid den 
tid som framgår av Säljarens orderbekräftelse. Säljaren har rätt 
att leverera före avtalad leveranstid såvida inte parterna 
kommit överens om något annat. 
10.5 Leveransplats och avlastning. Leveransen sker till den 
adress som angetts i Säljarens orderbekräftelse, och Köparen 
säkerställer, när det är nödvändigt för de beställda 
produkterna, att avlastningen är möjlig att göra på 
leveransadressen, t.ex. genom att Köparen ställer gaffeltruck 
eller annan relevant mekanisk utrustning till förfogande för 
avlastningen. 
 
11. Försenad leverans 
11.1 Försening. Om leveransen försenas på grund av någon 
omständighet som enligt paragraf 13 utgör en 
ansvarsfrihetsgrund eller beror på Köparens handling eller 
underlåtelse förlängs leveranstiden enligt vad som under 



 

 

omständigheterna anses skäligt. Leveranstiden ska förlängas 
även om orsaken till förseningen inträffar efter utgången av 
den ursprungligen avtalade leveranstiden. 
11.2 Meddelande. Om Säljaren förväntar sig en försening av 
produktleveransen ska Köparen informeras om detta. Säljaren 
ska samtidigt upplysa om orsaken till förseningen och om ny 
förväntad leveranstid. 
11.3 Krav. Om Säljaren inte levererar varan inom avtalad tid kan 
Köparen, genom skriftligt meddelande till Säljaren, fastställa en 
sista skälig leveransfrist (minst 15 arbetsdagar) och därmed 
ange att Köparen avser häva avtalet om leveransen inte sker 
inom denna frist. 
11.4 Omedelbar upphävning Om leveransen inte sker inom den 
av Köparen fastställda (skäliga) fristen har Köparen rätt att 
genom skriftligt meddelande till Säljaren häva avtalet. 
11.5 Specialtillverkade produkter. Om ordern gäller 
specialtillverkade produkter kan Köparen, oaktat ovanstående, 
inte häva köpet på grund av försening, om inte detta kan ske 
utan förlust för Säljaren. 
11.6 Ersättning. Om Köparen häver avtalet enligt paragraf 11.4 
kan Köparen kräva ersättning av Säljaren för de merkostnader 
som uppstår vid anskaffning av motsvarande material från 
annan part. Ersättningen kan dock inte överstiga 25 % av 
fakturavärdet av den försenade leveransen. 
11.7 Köparen har, utöver paragraf 11.6, inte rätt till någon 
annan ersättning eller några andra rättigheter med anledning 
av Säljarens försening. Detta gäller oavsett om Köparen häver 
avtalet eller ej. 
 
12. Ansvar för brister 
12.1 Brister. Om någon av Säljarens produkter är bristfälliga 
ansvarar Säljaren för att förbättra eller byta ut sådana 
bristfälliga produkter om Köparen reklamerar detta till Säljaren 
inom 2 år efter leveransen. Om Säljarens tillverkare lämnar en 
garanti som gäller i över 2 år förlängs Köparens 
reklamationsperiod med motsvarande. 
12.2 Undantag. Paragraf 12.1 omfattar inte reservdelar, fel eller 
brister som beror på: (i) allmänt slitage, (ii) förvaring, 
installation, användning eller underhåll som strider mot 
Säljarens eller dennes tillverkares användning eller allmän 
praxis, (iii) reparationer och ändringar som utförs av andra än 
Säljaren samt (iv) andra förhållanden som Säljaren inte ansvarar 
för. 
12.3 Köparens undersökningsplikt. Köparen är skyldig att 
undersöka varan omedelbart efter leveransen för att kunna 
avgöra om varan har uppenbara fel eller brister. Säljaren har 
rätt att avvisa reklamationer eller brister som borde ha kunnat 
konstateras vid en sådan undersökning. 
12.4 Meddelande. Reklamationer angående bristfälliga 
leveranser ska göras skriftligen och utan oskäligt dröjsmål, 
senast 8 dagar efter leverans. Om Köparen underlåter att göra 
detta utgår rätten till ersättningsleverans enligt 12.1 och rätten 
att göra gällande andra krav angående brister. 
12.5 Reklamationsformat. Köparens reklamation ska innehålla 
heltäckande uppgifter om: 
a) bristens omfång 
b) bristens karaktär 
c) dokumentation av bristen 
d) förslag till lösning/formulering av krav 
e) leveranstid och fakturanummer. 
12.6 Upphävning. Om Säljaren underlåter att korrigera eller 
byta ut varorna inom rimlig tid efter att Köparen har lämnat in 
reklamationen enligt paragraf 12, har Köparen, efter skriftligt 
krav med minst 15 arbetsdagars frist för korrigering eller 
omleverans till Säljaren, rätt att häva den del av avtalet som 
berör den bristfälliga delen av leveransen. 

12.7 Ersättning. Om Köparen häver avtalet kan Köparen kräva 
ersättning av Säljaren för de merkostnader som uppstår vid 
anskaffning av motsvarande material från annan part. 
12.8 Oaktat det föregående är Säljarens ersättningsansvar för 
brister alltid begränsat till 25 % av fakturavärdet av bristfälliga 
varor. 
12.9 Säljaren har inget ansvar för brister eller för underlåtenhet 
att leverera ersättningsvaror utöver vad som föreskrivs i 12.1, 
12.7 och 12.8. Detta gäller alla förluster som bristerna orsakar, 
däribland driftsstopp, förlust av vinst, fraktkostnader, 
monteringskostnader och andra följdkostnader. Kostnader för 
arbete och kostnader i samband med utbyte av den 
reklamationsberättigade varan omfattas inte heller. 
12.10 Om det konstateras att Köparens reklamation inte är 
berättigad har Säljaren rätt att få ersättning för de 
omkostnader som Köparens reklamation har inneburit för 
Säljaren. 
 
13. Ansvar 
13.1 Ansvar. Varje part ansvarar för sina egna handlingar och 
underlåtelser enligt dansk lag, med de begränsningar som följer 
av den Rättsliga grunden. 
13.2 Produktansvar. Om varorna som levereras är defekta och 
således orsakar skador på personer, lösöre eller fast egendom, 
är Säljaren endast ansvarig för Köparens eller tredje parts skada 
eller förlust i den utsträckning som sådant ansvar följer av 
tvingande lagstiftning. 
13.3 Säljaren ansvarar inte för indirekta skador, följdskador, 
driftsstopp, förlorad arbetsinkomst och andra skador som 
uppstår på grund av skador som härrör från produkten. 
13.4 Säljarens ansvar för produktskador kan aldrig överstiga 
summan som Säljarens produktansvarsförsäkring täcker. 
13.5 I den utsträckning som tillåts enligt tvingande lagstiftning 
ska Köparen hålla Säljaren skadeslös i den mån Säljaren hålls 
ansvarig för tredje man med anledning av skador eller förlust 
som de levererade produkterna förvållar på tredje parts person, 
lösöre eller fast egendom. 
13.6 Ansvarsfrihet. Följande omständigheter medför 
ansvarsfrihet, om de hindrar uppfyllelsen av avtalet eller 
innebär att uppfyllelsen medför orimlig ansträngning: 
arbetsmarknadskonflikt och varje annan omständighet som 
parterna inte kontrollerar, t.ex. brand, krig, mobilisering eller 
militär inkallelse av motsvarande omfång, expropriation, 
beslagtagande, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist 
på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner av drivmedel, 
bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantörer. 
13.7 De omständigheter som nämns i 13.6 innebär endast 
ansvarsfrihet om deras inverkan på avtalets uppfyllelse inte 
kunde förutses när avtalet tecknades. 
13.8 Det åligger den part som önskar åberopa någon 
ansvarsfrihetsgrund som nämns i 13.6 att utan dröjsmål 
underrätta den andra parten skriftligen om grundens förekomst 
och upphörande. 
13.9 Om en ansvarsfrihetsgrund inte upphör inom 3 månader 
kan endera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till 
den andra parten. 
 
14. Säljarens tillverkning av Köparens material 
14.1 Om Köpare och Säljare ingår ett avtal, varefter Säljaren 
mot betalning ska tillverka Köparens produkter/material, har 
Säljaren inget ansvar för skador på Köparens 
produkter/material medan dessa är i Säljarens förvar, såvida 
inte Säljaren har handlat med grov oaktsamhet. 
14.2 Om Säljaren bär ansvaret enligt punkt 14.1 har Säljaren 
alltid rätt att ersätta skadade produkter/material med andra 
produkter/material som i huvudsak har samma egenskaper som 



 

 

de skadade produkterna/materialen. Om Säljaren kan leverera 
sådana ersättningsprodukter/-material inom rimlig tid har 
Köparen ingen möjlighet att ställa ytterligare krav gentemot 
Säljaren med anledning av skadan. 
14.3 Säljarens ansvar för skador på Köparens produkt/material, 
medan dessa är i Säljarens förvar, kan inte i något fall utgöras 
av mer än ersättning för värdet på själva produkten/materialet, 
och Säljaren kan inte hållas ansvarig för indirekta förluster, 
följdskador, förlorade arbetsintäkter eller andra 
konsekvensförluster. 
 
15. Tvister och lagval 
15.1 Detta avtal lyder under dansk rätt. 
15.2 Alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet, 
däribland tvister angående dess existens eller giltighet, ska 
försöka lösas genom medling vid danska Voldgiftsinstituttet 
enligt de av Voldgiftsinstituttet antagna medlingsreglerna som 
gäller när begäran om medling inges. 
15.3 Om medlingen avslutas utan att tvisten är löst ska tvisten 
avgöras genom skiljedom vid Voldgiftsinstituttet enligt de av 
Voldgiftsinstituttet antagna skiljedomsregler som gäller när 
ärendet om skiljedom inleds. Om parterna inte kan enas om att 
skiljedomstolen endast ska bestå av en skiljedomare, ska båda 
parterna utse varsin skiljedomare, och skiljedomstolens 
ordförande ska utses av Instituttet. 
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