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1.

Inledning och tillämplighet

4.

Leverans och leveranstid

1.1

Elektronikindustriföreningen är en branschorganisation för

4.1

Leverans sker fritt Leverantörens lager, Ex Works (Incoterms
1994).

små- och medelstora elektronikindustriföretag inom Sverige
vilka bedriver verksamhet främst avseende utveckling, konstruktion och tillverkning av elektronisk utrustning.

4.2

Den beställda produkten skall levereras vid den tidpunkt som
parterna har avtalat.

1.2

I syfte att erhålla en avtalskvalitetssäkring dels för
Elektronikindustriföreningens medlemmar och andra leve-

4.3

För det fall parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt

rantörer i branschen (nedan Leverantören), dels för deras

har avtalat om en särskild tidsperiod inom vilken leverans

kunder (nedan Beställaren) skall dessa leveransbestämmelser

skall ske, löper denna från tidpunkten för avtalets underteck-

tillämpas vid tillverkning och leverans av elektronisk utrust-

nande. I det fall Leverantören skall konstruera den beställda

ning, när parterna kommit överens om detta.

produkten skall dock leveranstiden inte börja löpa förrän
Leverantören har erhållit en tekniskt komplett order inne-

1.3

Avvikelser från dessa leveransbestämmelser måste avtalas

fattande fullständiga och korrekta arbetsritningar samt upp-

skriftligen för att vara gällande.

gifter om produktens funktioner, vikt, dimension och samtliga andra krav som Beställaren uppställer.

1.4

Särskilt avtal finns för konsultuppdrag för utveckling och
konstruktion av elektronisk produkt (ELK 98).

4.4

Leveranstiden skall förlängas så mycket som med hänsyn
till alla omständigheter är skäligt om Beställaren efter tid-

2.

punkten för leveransperiodens början önskar ändring av el-

Beställningsunderlag

ler tillägg avseende den beställda produkten. Detsamma skall
2.1

3.

Samtliga uppgifter i Leverantörens produktinformation så-

gälla om Beställaren inte korrekt eller i rätt tid uppfyllt de

som exempelvis kapacitet, pris, teknisk prestanda etc i kata-

förpliktelser som enligt parternas avtal åvilat honom eller

loger, annonser, bildmaterial, prislistor, prospekt mm är un-

om förseningen uppstår på grund av någon omständighet

gefärliga och endast bindande för Leverantören om en ut-

som enligt punkt 11 nedan utgör befrielsegrund. Leveransti-

trycklig skriftlig hänvisning skett till dem i det individuella

den skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar

avtalet mellan parterna.

efter utgången av leveransperioden.

Dokumentation

4.5

För det fall Leverantören finner att han inte kan leverera
inom avtalad tid och/eller konstruera den beställda produk-

3.1

Samtlig dokumentation såsom exempelvis ritningar, tekniska

ten i rätt tid skall han snarast möjligt underrätta Beställaren

handlingar, modeller och datorprogram rörande den eller de

härom och i samband härmed även ange orsaken till

produkter som avtalet avser, vilka före eller efter avtalets

dröjsmålet och en ny leveranstid.

ingående överlämnats av den ena parten till den andra, förblir till fullo den överlämnade partens egendom om inte an-

4.6

För det fall inte annat specifikt anges nedan i denna bestäm-

nat framgår av punkt 10 nedan. Sådan dokumentation och/

melse äger Beställaren - i de fall Leverantören inte levere-

eller teknisk information får inte utan skriftligt samtycke till

rar/konstruerar den beställda produkten i rätt tid  rätt till

någon del eller på något sätt mångfaldigas, kopieras och/

vite uppgående till 0,5 % för varje hel vecka som förseningen

eller utlämnas till tredje man eller på annat sätt bringas till

varar, för den del av det avtalade priset, exkl moms och an-

hans kännedom och får inte heller användas för annat ända-

dra eventuella pålagor som hänför sig till den del av den

mål än för det vilket den överlämnats.

beställda produkten, som inte kan tas i avsett bruk. Vitet skall
dock vara maximerat till 7,5 % av det avtalade priset, exkl

moms och andra eventuella pålagor, eller, i förekommande

ter Leverantören har rätt att försälja produkten. Om Leve-

fall, beräknat på priset på den försenade delen, exkl moms

rantören vid sådan försäljning inte skulle erhålla full täck-

och andra eventuella pålagor. I priset skall inte anses ingå

ning för sin fordran gentemot Beställaren, avseende priset,

Beställarens kostnader för sådana varor och tjänster som

lagrings- och försäkringskostnader m m, är Beställaren skyl-

normalt debiteras särskilt, exempelvis utbildning av Beställa-

dig att ersätta Leverantören för mellanskillnaden.

rens personal.
5.3

För det fall Leverantören inte kan försälja den beställda produkten är Beställaren skyldig att till Leverantören erlägga

Alternativ: (endast giltigt om det har fyllts i)

fullt pris för produkten.
Istället för de ovan angivna procentsatserna skall följande
gälla:

6.

Fel i den beställda produkten

6.1

Fel i den levererade produkten skall anses föreligga om pro-

Beställaren äger rätt till vite uppgående till _____ % för varje
vecka som förseningen varar. Vitet skall vara begränsat till
_____ % av det avtalade priset.

dukten inte uppfyller de krav och specifikationer som skrift-

Leverantörens sign: ______ Beställarens sign: ______

ligen angivits av Beställaren vid tidpunkten för beställningen
varigenom produkten inte kan användas för Beställarens

4.7

avsedda ändamål.

Beställaren har dock rätt att genom skriftligt meddelande
till Leverantören häva avtalet om det har inträffat en försening som enligt punkt 4.6 ger Beställaren rätt till maximalt

6.2

Leverantören är skyldig att kostnadsfritt avhjälpa fel i den

vite. Vid sådan hävning har Beställaren inte rätt till någon

levererade produkten som beror på material-, konstruktions-

ersättning i form av skadestånd eller liknande utöver maxi-

eller tillverkningsfel. Leverantören får i stället för att av-

malt vite på grund av förseningen.

hjälpa felet leverera ny felfri produkt eller återbetala köpeskillingen. I de fall Leverantören väljer att återbetala köpe-

4.8

4.9

Beställaren äger vid Leverantörens dröjsmål inte göra nå-

skillingen skall Beställaren återlämna den levererade pro-

gon annan påföljd gällande än krav på vite. Denna begräns-

dukten i väsentligen oförändrat skick. Om detta inte är möj-

ning av Leverantörens ansvar gäller dock inte för det fall

ligt skall Leverantören få tillgodoräkna sig produktens värde

grov vårdslöshet ligger Leverantören till last.

i avdrag på den återbetalda köpeskillingen.

Beställaren förlorar sin rätt till vite om skriftligt krav härom

6.3

Leverantören är endast skyldig att avhjälpa fel i den beställda

inte framställts till Leverantören senast sex (6) månader från

produkten eller företa omleverans eller återbetala köpeskil-

det att leverans skulle ha skett.

lingen om Beställaren omedelbart efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet skriftligen till Leverantören re-

5.

klamerar felet. Reklamationen skall innehålla en kortfattad

Beställarens mottagande av den beställda produkten

beskrivning av hur felet yttrar sig. Leverantören ansvarar
5.1

Skulle Beställaren finna att han inte har möjlighet att ta emot

dock endast för fel som visar sig inom ett (1) år från leve-

den beställda produkten på avtalad dag, eller skulle sådant

rans enligt punkt 4 ovan.

dröjsmål från hans sida framstå som sannolikt, är han förpliktad att utan uppskov skriftligen meddela Leverantören

6.4

För det fall reklamation inte sker inom den tid och på det

samt därvid ange orsaken till dröjsmålet och, om det är möj-

sätt som angivits ovan förlorar Beställaren rätt att göra felet

ligt, en tidpunkten då mottagande beräknas kunna ske. Be-

gällande.

ställaren skall i sådant fall ändå vara skyldig att erlägga varje
betalning, som har gjorts beroende av leverans, som om den

6.5

Efter mottagen korrekt reklamation enligt ovan skall Leve-

beställda produkten hade levererats. Leverantören skall då

rantören avhjälpa felet, företa omleverans eller återbetala

ombesörja lagring av den beställda produkten på Beställa-

köpeskillingen med den skyndsamhet som omständigheterna

rens risk och bekostnad. På begäran av Beställaren skall

kräver.

Leverantören även på Beställarens bekostnad hålla den beställda produkten försäkrad.

6.6

Leverantörens avhjälpande av felet skall ske hos Beställaren om inte Leverantören finner det lämpligt att den felak-

5.2

Leverantören är dock icke i något fall skyldig att lagra den

tiga delen eller den beställda eller i förekommande fall kon-

beställda produkten längre än högst två (2) månader, varef-

struerade produkten sänds till honom för avhjälpande.

6.7

Leverantören skall anses ha avhjälpt felet när reparerade el-

7.

Ansvar för skada orsakad av den beställda produkten

7.1

Beställaren skall hålla Leverantören skadeslös för det fall

ler utbytta delar av den beställda eller i förekommande fall
konstruerade produkten har kommit Beställaren tillhanda.
Omleverans skall anses ha skett när den nya produkten kom-

Leverantören åläggs ansvar gentemot tredje man, för sådan

mit Beställaren tillhanda.

skada eller förlust som Leverantören inte ansvarar för enligt
punkterna 7.2-7.4 nedan.

6.8

Varje transport på grund av avhjälpande av fel skall ske i
enlighet med Leverantörens anvisningar. Kostnader för trans-

7.2

Leverantören ansvarar inte för skada som den beställda pro-

port till Leverantörens lokaler skall bäras av Beställaren.

dukten orsakar på fast eller lös egendom eller person om

Kostnader för transport till Beställarens lokaler skall bäras

skadan inträffade då den beställda produkten har kommit i

av Leverantören.

Beställarens besittning, eller på produkter framställda av
Beställaren eller på produkter i vilka Beställarens produkter

6.9

Leverantörens ansvar omfattar inte fel som beror på av Be-

ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa

ställaren tillhandahållet material eller på av denne föreskriven

produkter orsakat på grund av den beställda produkten.

eller specificerad konstruktion eller tillverkning. Dessutom
ansvarar Leverantören endast för fel som uppkommer vid

7.3

Om tredje man framställer krav på ersättning, mot Leveran-

korrekt användning av den beställda eller i förekommande

tören eller mot Beställaren, för skada som avses i denna punkt

fall konstruerade produkten.

7, skall andra parten underrättas härom. Sådant anspråk skall
Beställaren handlägga självständigt. I det fall tredje man lik-

6.10

Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som

väl väljer att vidhålla anspråken mot Leverantören åligger

uppstått efter det att den beställda eller i förekommande fall

det denne att handlägga anspråket enligt Beställarens anvis-

konstruerade produkten överlämnats till Beställaren. Sålunda

ningar och på Beställarens risk och bekostnad.

omfattar inte Leverantörens felansvar sådana fel som har
förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktig montering

7.4

Leverantören och Beställaren är skyldiga att vara behjälplig

från Beställarens sida, ändringar utan Leverantörens skrift-

den domstol eller skiljenämnd, som skall behandla ersätt-

liga medgivande eller av Beställaren oriktigt utförda repara-

ningskrav mot någon av dem, förutsatt att sådant krav base-

tioner eller normal förslitning eller försämring av det be-

ras på skada eller förlust som påstås vara orsakad av den

ställda godset.

beställda produkten. Det inbördes förhållandet mellan Leverantören och Beställaren skall dock alltid avgöras i enlig-

6.11

Utöver vad som föreskrivs under punkterna 6.1-6.10 skall

het med vad som föreskrivs i punkt 12.

Leverantören inte ha något ansvar för fel i godset. Leverantören är sålunda ej i något fall skyldig att till Beställaren

8.

Betalning

8.1

Betalning skall av Beställaren erläggas på sätt och tid i en-

utge skadestånd för skada som uppkommer hos Beställaren
på grund av fel i levererad produkt såsom sakskada, skada
på egendom, utebliven vinst, förlorat gods, produktionsbort-

lighet med överenskommelsen mellan parterna. I det fall

fall eller annan direkt eller indirekt skada av vad slag det

överenskommelse härom saknas skall Beställaren erlägga

vara månde. Denna begränsning av Leverantörens ansvar

betalning kontant mot faktura med en tredjedel vid avtalets

gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslös-

ingående, en tredjedel när den beställda produkten genom

het.

skriftligt meddelande till Beställaren anmälts som leveransklar och en tredjedel vid den beställda produktens

6.12

Felaktiga delar, produkter eller rekonstruktioner som utbytts

avlämnande.

i enlighet med denna bestämmelse skall till fullo vara Leverantörens egendom.

8.2

Skulle leveranstiden ändras på sätt som angivits ovan på
grund av ändring eller tillägg begärd av Beställaren skall

6.13

Skulle Beställaren reklamera ett fel enligt denna punkt 6 och

tidpunkten för betalning uppskjutas på motsvarande sätt.

det sedermera visar sig att det inte föreligger något fel som

Leverantören förbehåller sig rätten att justera priset på grund

Leverantören svarar för, har Leverantören rätt till ersättning

av begärda tillägg eller ändringar av den beställda produk-

för arbete och de kostnader som den av Beställaren felaktiga

ten och vid förändringar av valutakurser, råmaterialpriser,

reklamationen har orsakat Leverantören.

skatter och offentliga avgifter som inträffat efter datum för
offert, prislista eller träffat avtal.

8.3

Betalar Beställaren inte i rätt tid har Leverantören rätt till

11.

Befrielsegrunder

11.1

Omständigheter som inträffat sedan avtalet slutits och med-

dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen
(1975:635).

för att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betung8.4

Leverantören äger rätt att häva avtalet genom skriftlig med-

ande samt ej rimligen kunnat förutses av parten vid avtalets

delande till Beställaren för det fall betalning inte erlagts se-

ingående skall anses utgöra befrielsegrund såsom arbetskon-

nast två (2) månader efter förfallodagen eller i förekommande

flikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller mot-

fall efter respektive förfallodag. Leverantören har i sådant

svarande militärinkallelser av större omfattning, uppror och

fall, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada

upplopp, statligt beslag, rekvisition, valutarestriktioner,

han lider, dock maximerad till det avtalade priset.

knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel eller förseningar av

8.5

Leverantören skall äga rätt att kräva fullgod säkerhet för

leveranser från underleverantörer, som icke orsakats av par-

betalning från Beställaren om det finns anledning anta att

ten och som icke heller med iakttagande av skälig aktsam-

Beställaren har eller kommer att få betalningssvårigheter. I

het kunnat undvikas. Befrielsegrund anses föreligga så länge

de fall sådan säkerhet inte genast ställs skall Leverantören

omständighet enligt denna punkt visar sig utgöra hinder för

vara berättigad att utan att några påföljder kan göras gäl-

fullgörande, dock högst 6 månader. Därefter äger vardera

lande omedelbart avbryta arbetet eller stoppa vidare leve-

part rätt att frånträda avtalet utan att några påföljder på grund

ranser till Beställaren.

härav kan göras gällande av den andra parten. Leverantören
skall dock skall alltid ha rätt till ersättning för redan levererade Produkter.

9.

Äganderättsförbehåll

9.1

Den beställda produkten förblir till fullo Leverantörens egen-

11.2

Befrielsegrund må ej åberopas med mindre än part kan visa,

dom till dess att den har blivit fullt betald under förutsätt-

att han vidtagit alla skäliga åtgärder för begränsa hindrets

ning att sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.

inverkan och sedan hindret upphört, försökt inhämta förlorad tid. Befrielsegrund må ej heller åberopas med mindre än

10.

part, utan uppehåll, skriftligen underrättat den andra parten

Upphovsrätt m m

om att sådan omständighet inträffat samt om hindrets beräk10.1

nande verkan.

Samtliga upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter inkluderande förslag i dokumenterad form såsom
bruksanvisningar, ritningar, modeller och annat tekniskt un-

12.

Tvister

12.1

Tvister avseende tillkomst, tolkningen eller tillämpningen

derlag samt mönsterrätt och patenträtt avseende den beställda
produkten tillkommer till fullo Leverantören. Beställaren får
således inte mångfaldiga, kopiera eller reproducera den be-

av detta avtal, och därur härflytande avtal och rätts-

ställda produkten eller nu nämnda dokument eller på annat

förhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt Stock-

sätt utnyttja dessa annat än som en del av den konstruktion

holms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för för-

för vilken den beställda produkten är avsedd.

enklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 5 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom

10.2

För det fall Leverantören, på uppdrag av Beställaren, har

skiljedom

färdigställt ritningar, modeller eller andra förebilder, som

Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande.

enligt

Stockholms

Handelskammares

tillhandahållits av Beställaren, skall samtliga immateriella
rättigheter avseende dessa, inkluderande mönsterrätt och

12.2

Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig
svensk allmän domstol väcka talan som uppenbarligen inte

patenträtt, tillkomma Beställaren.

vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tio
10.3

Beställaren ansvarar för samtliga intrång i tredje mans im-

(10) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-

materialrätt, inkluderande mönsterrätt och patenträtt som

ring

orsakats av den beställda produkten eller av dokument, framställda för eller av Beställaren.

12.3

För detta avtal skall svensk lag vara tillämplig.
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