
Försäljnings- och leveransbestämmelser för KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S 
 

Dessa försäljnings- och leveransbestämmelser gäller för alla avtal som ingås mellan företag i KYOCERA 
UNIMERCO Fastening A/S (nedan kallat KUF) och Köparen såvida inget annat är skriftligt avtalat mellan 
KUF och Köparen. 
 
Köparens eventuella inköpsvillkor är inte bindande för KUF.  
 
KUF kan utan föregående information ändra försäljnings- och leveransvillkoren som gäller för alla framtida avtal. 
 
Varor, produkter, verktyg, tjänster och prestationer har alla samma innebörd, såvida inte något annat framgår tydligt 
av sammanhanget då begreppen används var för sig. Om inget annat framgår av sammanhanget, används orden som 
ett samlingsbegrepp för produkter/tjänsteprestationer som KUF säljer till Köparen. 
 
Om en eller flera av dessa bestämmelser av en domstol eller annan administrativ myndighet anses vara ogiltig, utan 
rättslig betydelse eller olaglig, påverkar det inte de övriga bestämmelsernas giltighet. Parterna är skyldiga att ersätta 
en bestämmelse som anses ogiltig, utan rättslig betydelse eller olaglig med en giltig bestämmelse som innehållsmässigt 
och intentionsmässigt är så lik den ogiltiga eller annullerade bestämmelsen som möjligt.  
 
1. Avtalets ingående 
Om orderbekräftelse tillämpas är Köparens order och beställningar bindande för KUF först när Köparen har mottagit 
en skriftlig orderbekräftelse. 
 
2. KUF:s leverans 
KUF:s leverans omfattar endast de produkter som anges i orderbekräftelsen. 
 
Alla immateriella rättigheter, ritningar, skisser, tekniska specifikationer etc. är KUF:s egendom som inte får kopieras 
eller överlåtas till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från KUF. De levererade produkterna får inte 
heller tillverkas, efterliknas eller överlåtas till tredje part för detta ändamål. 
 
3. Priser 
Alla skriftliga offerter är giltiga i 14 kalenderdagar från offertdatum om inte annat anges skriftligt i offerten. 
  
KUF:s priser är angivna exkl. moms och avgifter. Valutan framgår av offert, orderbekräftelse eller faktura. 
 
Priserna i offert och order är angivna med reservation för dokumenterade ändringar av offentliga avgifter, 
valutakursförändringar, löneändringar, prishöjningar på råvaror eller andra omständigheter som ligger utanför KUF:s 
kontroll. 
 
4.  Betalningsvillkor 
Om den avtalade leveranstidpunkten har inträffat har KUF rätt att fakturera Köparen för alla leveranser som har skett 
eller som KUF har meddelat är klara för leverans. 
 
KUF:s betalningsvillkor framgår av offert, orderbekräftelse och faktura. Om inget annat är avtalat är förfallodagen 
lika med fakturadagen, och betalningsdagen är innevarande månad plus 15 dagar. 
 
Om betalning inte har mottagits i tid kräver KUF ränta på utestående belopp från förfallodagen med en årsränta på 
8 %.  
 
Köparen uppmärksammas på att KUF använder Köparens kunddata för löpande kreditvärdering av Köparen. KUF 
vidarebefordrar alltså Köparens kunddata till kreditupplysningsföretag som är godkända av den danska 
datainspektionen i syfte att få kund- och kreditupplysningar om Köparen. 
 
5. Äganderätt/ägandeförbehåll 
Äganderätten till det sålda kvarstår hos KUF tills hela köpeskillingen har betalats. 
 
6. Leveransvillkor, leveranstid etc. 
Leverans sker fritt fabrik från KUF:s företagsadress, se Incoterms 2000. 
 
Leveransdagen är den dag då KUF skickar varan från lagret.  
 
Om leverans är avtalad till en viss dag ska leverans som sker senast denna dag betraktas som leverans i rätt tid. 



 
Om leverans är avtalad till en viss vecka ska leverans som sker vid utgången av denna vecka betraktas som leverans i 
rätt tid. 
 
KUF kan begära att leveranstiden senareläggs i följande fall: 
 
• Vid ändringar i ordern som Köparen begär 
• Vid force majeure, se punkt 15 
• Om arbetet med leveransen måste stoppas eller blir försenat av offentliga pålagor 
• Om leveranser från leverantörer saknas eller är bristfälliga, dock högst 6 veckor. 
 
Om leveransen försenas avsevärt, och om KUF inte har rätt att senarelägga leveranstidpunkten, ska Köparen skriftligen 
begära leverans av KUF. Därefter har Köparen rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till KUF förutsatt att 
Köparen dokumenterar att förseningen medför väsentliga olägenheter för Köparen. 
 
Om förseningen endast gäller en del av det sålda, kan Köparen endast häva köpet för denna del av det sålda.  
 
Utöver detta ansvarar KUF inte för förseningar eller följder som kan uppstå härav, och Köparen har inga andra 
rättigheter än de ovan nämnda. 
 
7. Ansvar för fel 
KUF:s ansvar för fel gäller i 12 månader räknat från leveransdagen till den första slutkunden, dock i högst 18 månader 
från leveransdagen till Köparen. Under den tidsperioden är KUF skyldigt och berättigat att avhjälpa konstaterade 
brister på produkten i form av reparation eller ny leverans enligt KUF:s eget val. KUF ersätter inte kostnader för 
isärtagning, demontering, transport, montering och ihopsättning. 
 
KUF:s ansvar för fel förutsätter att Köparen bevisar att produkten har fel som beror på KUF, och dessutom gör troligt 
att produkten har förvarats, installerats, använts och underhållits på rätt sätt och i enlighet med KUF:s specificerade 
anvisningar eller vad som eljest kan anses som sedvanligt. KUF:s ansvar är också villkorat av att Köparen på eget 
initiativ ger KUF omedelbar tillgång till den felaktiga produkten i syfte att felet ska avhjälpas. 
 
KUF:s ansvar förfaller om det i samband med leveransen används komponenter som inte är tillverkade eller godkända 
av KUF, såvida inte Köparen visar att detta inte är orsaken till felet. 
 
Om felet är betydande och om KUF inte kan avhjälpa felet, får Köparen häva köpet eller kräva proportionellt 
prisavdrag men inte ersättning. 
 
Som en extra tjänst, se KUF:s rengörings- och reparationstjänst i punkt 8. 
 
8. Rengöring och reparation av verktyg 
Reparation av kompressorer: 
KUF servar inte kompressorer själv utan har en utsedd tredje part för detta.  
Om Köparen skickar kompressorer till KUF i Sunds för service utan att Köparen dessförinnan har fått anvisningar om 
något inlämningsställe för reparation, förbehåller sig KUF rätten att vidarebefordra kompressorerna till en av KUF 
utsedd tredje part för service. Frakten från KUF till tredje parts serviceställe betalas av Köparen. Retur av 
kompressorer från KUF/tredje part till Köparen sker även det på Köparens bekostnad.  
 
Vid reparation av andra handverktyg som säljs av KUF gäller följande: 

A) För reparationer som sker inom 12 månader från fakturadatum till den första slutkunden, och där KUF 
bedömer att reparation ska ske utan kostnad för Köparen, betalar KUF reparationskostnaden och returfrakt 
till Köparen.  

B) För alla andra reparationer än de som anges i punkt A betalar Köparen reparationskostnaden och frakt till 
och från KUF. 

 
Vid service och reparation av spikpistoler, häftpistoler och dyckertpistoler sker isärtagning och speciell rengöring av 
verktyget före den egentliga reparationen (förberedande rengöring). För förberedande rengöring och förbrukning av 
rengöringsmedel betalas en fast isärtagnings-, miljö- och rengöringskostnad.  
 
För själva reparationen, som utförs efter den förberedande rengöringen, beräknas en kostnad enligt KUF:s gällande 
listpriser och/eller timpriser.  
 
9. Köparens dröjsmål 



Om Köparen efter den fastställda leveranstidpunkten inte avhämtar produkterna eller ordnar med försändelse, har 
KUF rätt att lagra och försäkra leveransen på Köparens bekostnad och att faktura Köparen för leveransen. 
 
10. Returnering av varor 
KUF tar inte varor i retur.  
 
Om det i särskilda fall skriftligen avtalas att varor ska returneras, beräknas alltid en returneringsavgift på 15 % av 
nettoförsäljningsbeloppet. Endast standardprodukter i obruten förpackning tas i retur. 
 
11. Produktansvar 
KUF är ansvarigt för produkten i den omfattning som ett sådant ansvar följer av obligatorisk lagstiftning.  
 
KUF är endast ansvarigt för skada på fast och lös egendom om det bevisas att skadan beror på grovt oaktsamma fel 
eller försummelser som har begåtts av KUF eller andra som KUF har ansvaret för. Ersättningen kan dock aldrig 
överstiga värdet av den leverans som den felaktiga produkten ingår i, och högst 150 000 EUR inklusive räntor och 
omkostnader. 
 
Vidare gäller att ett eventuellt produktansvar inte heller omfattar förluster, utgifter eller omkostnader i samband med 
inköp, renovering, omleverans, omgörning, reparation, kassation, borttagning eller motsvarande åtgärder som 
föranletts av felaktiga produkter eller prestationer. 
 
Köparen ska hålla KUF skadelöst i den utsträckning KUF måste ikläda sig produktansvar gentemot tredje part utöver 
vad som anges ovan. Om tredje part riktar krav på ersättningsansvar mot en av parterna enligt denna punkt, ska denna 
part omedelbart underrätta den andra parten om detta. 
 
Köparen är skyldig att låta sig instämmas till den domstol som behandlar ersättningskrav resta mot KUF på grundval 
av skada som påstås ha förorsakats av leveransen. 
 
12. Ansvarsbegränsning 
KUF är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta skador eller förluster av något slag, inklusive men inte 
begränsat till försenings- eller avtalsvite som Köparen kan åläggas gentemot tredje part samt Köparens rörelseförlust, 
tidsförlust, förlust av leverans eller liknande förluster.  
 
KUF:s ansvar är i alla avseenden beloppsmässigt begränsat till den enskilda prestationens värde, som anges i fakturan. 
 
Även om KUF i vissa fall kan avstå från krav eller rättigheter gentemot Köparen, innebär det inte att KUF har avstått 
från sådana krav eller rättigheter i andra fall än det konkret avtalade. 
 
13. Reklamations- och undersökningsskyldighet 
Det åligger Köparen att senast vid mottagandet noggrant undersöka att leveransen överensstämmer med avtalet och 
därvid genomföra eventuell provproduktion och ämnesuppmätning. Köparen är skyldig att omedelbart skriftligen 
reklamera fel som upptäcks vid sådan undersökning. Köparen kan inte vid en senare tidpunkt åberopa fel som har 
konstaterats eller borde ha konstaterats vid denna undersökning. Detsamma gäller om Köparen underlåter att 
omedelbart reklamera senare konstaterade, dolda fel. 
 
14. Exportkontroll, sanktioner och regelefterlevnad 
Köparen uppmärksammas på att produkterna kan omfattas av europeiska och/eller amerikanska regler för 
exportkontroll, sanktioner eller andra tillämpliga lagar och regler för export (nedan kallat regler). Köparen garanterar 
att han kommer att följa alla regler, och Köparen förklarar sig inte avse att direkt eller indirekt sälja, överföra eller 
leverera KUF:s produkter eller delar av produkter och tillhörande dokument till personer eller organisationer i strid 
med gällande regler.  
 
Köparen förklarar att varken Köparen själv eller dennes överordnade, chefer, juridiska personer eller någon annan 
person/enhet som är involverad i en transaktion med KUF som t.ex. speditör, slutkund, konsult eller återförsäljare är 
uppförd på några gällande sanktionslistor för EU, USA eller Japan. 
 
Köparen förklarar sig inte vara inblandad i några aktiviteter som skulle utsätta KUF för risken av sanktioner och böter 
enligt tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till regler om mutor, korruption, konkurrensbegränsande åtgärder 
och penningtvätt. 
 



Köparen ska gottgöra och hålla KUF skadeslöst för alla skador, åtaganden, sanktioner, böter och kostnader till följd 
av krav, lagföring och påståenden som härrör från Köparens underlåtenhet att följa denna bestämmelse.   
 
 
15. Force majeure 
KUF har inget ansvar för brister eller förseningar i genomförandet av avtalet som orsakas av force majeure, krig, 
upplopp, samhällsoroligheter, statliga ingrepp eller ingripanden från offentliga myndigheter, brand, strejk, lockout, 
export- och/eller importförbud, mobilisering, vandalism, valutarestriktioner, epidemi, datavirus, hackers, 
naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, brist på arbetskraft, energi- och vattenförsörjning eller någon 
annan orsak som ligger utanför KUF:s kontroll.  
 
Om felfri leverans i rätt tid tillfälligt förhindras genom en eller flera av ovannämnda omständigheter, skjuts 
leveranstidpunkten upp med en tidsperiod som motsvarar den tid hindret varar plus en med hänsyn till 
omständigheterna rimlig tidsperiod för att normalisera förhållandena. Leverans inom den uppskjutna leveranstiden 
anses i alla avseenden vara leverans i rätt tid. Om leveranshindren väntas pågå längre tid än 8 veckor, har såväl KUF 
som Köparen rätt att häva avtalet utan att detta ska anses vara ett avtalsbrott. 
 
16. Tillämplig lag och domstol 
Alla tvister mellan parterna avgörs enligt den nationella lagstiftningen där det säljande KUF-företaget har sitt säte, 
dock med undantag av regler om tillämplig lag som hänvisar frågan till ett annat lands jurisdiktion. KUF kan fritt välja 
om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller skiljenämnd. Om KUF väljer skiljedom ska de regler som gäller vid 
Copenhagen Arbitration tillämpas. Skiljedomstolen har säte i det säljande KUF-företagets hemstad. 
Orten för allmän domstol är det rättsområde där det säljande KUF-företaget har sitt säte. 
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