
 
LEVERANSBESTÄMMELSER – BRENNTAG NORDIC AB 

 

2017-11-17 

1. Tillämplighet 
Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas på alla anbud, försäljningar och 
leveranser från Brenntag Nordic AB till köpare, om inte annat är avtalat 
skriftligen. Vid agenturorder skall huvudmannens försäljnings- och 
leveransvillkor tillämpas. 
 
 2. Anbud och accept 
Bindande försäljningsavtal uppkommer vid säljarens orderbekräftelse eller, om 
sådan bekräftelse inte skickats, då säljaren påbörjar utförandet av ordern. 
 
3. Betalning och äganderättsförbehåll 
Betalning skall vara säljaren till handa senast på i faktura angiven förfallodag. 
Köparen har inte rätt att kvitta fordringar som denne har på säljaren mot 
köpesumman, om inte säljaren skriftligen medgivit detta. Köparen har inte rätt 
att hålla inne någon del av köpesumman. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad betalning kan även fordran 
skickas vidare till inkasso vilket kan medföra ytterligare avgifter för köparen. 

4. Priser 
Säljarens priser är exklusive moms, avgifter och andra skatter. Dokumenterade 
ökningar i råvarukostnader, arbetskostnader och andra omkostnader som ingår i 
säljarens priser och som inträder efter säljarens orderbekräftelse, debiteras som 
tillägg till säljarens priser. Säljaren har rätt att debitera minimiordertillägg om 
inget annat avtalats samt särskild avgift för tillhandahållande av dokumentation 
utöver vad som följer av lag. 
 
5. Emballage 
Produkter sänds normalt i standardemballage, som inte tas i retur. 
Returemballage såsom tankbehållare, tryckflaskor eller cylindrar är säljarens 
egendom, och ansvar för returnering av dessa åvilar köparen. Återgår 
returemballage efter den avtalade hyresfria perioden, utgår hyra efter gällande 
taxa. Speciell emballering sker på köparens bekostnad om det inte uttryckligen 
framgår att detta ingår i avtalat pris. 
 
6. Leverans och mottaganden 
Leveransklausul skall tolkas enligt gällande Incoterms. Vid order, som enligt 
säljarens mening är av begränsat värde, har säljaren rätt att utta 
expeditionsavgift enligt gällande taxa. Varor avlastas vid ramp eller tank i 
enlighet med mottagarens instruktion. Mottagaren ansvarar för att alla 
förhållanden på det anvisade avlastningsstället är tillfredställande och i över-
rensstämmelse med lag och myndighetskrav. Leverans med tankbil förutsätter 
att köparen uppfyller krav och förutsättningar enligt särskilt avtal.  
 
Vid leveranser, som inte passerar säljarens lager, genomför inte säljaren 
sedvanlig mottagandekontroll på varupartiet. Detta innebär att säljaren inte 
garanterar att levererade varor är av korrekt slag, av rätt volym eller att 
märkning är korrekt. Säljaren lämnar inga garantier beträffande varor som 
levereras som varuprover.  
 
7. Leveranstid och försening  
Leveranstiden är angiven efter bästa uppskattning. Om det är nödvändigt, har 
säljaren rätt att förlänga den avtalade leveranstiden, förutsatt att säljaren 
dessförinnan underrättar köparen om förlängningen. 
 

Om säljaren inte levererar varorna inom avtalad leveranstid (inklusive 
förlängning enligt ovan), har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till 
säljaren fastställa en skälig slutlig frist för leverans och därvid ange att köparen 
avser att häva avtalet om leverens inte sker inom denna frist. Om leverans inte 
sker inom den slutliga fristen har köparen rätt att häva avtalet. Om köparen 
häver avtalet enligt ovan har han rätt att inom skälig tid kräva ersättning av 
säljaren för den merkostnad som åsamkats honom och som han inte kunnat 
undvika vid anskaffning av motsvarande gods från annat håll. Köparen har inte 
rätt till någon annan ersättning. 
Om försening uppstår på grund av force majeure (punkt 12), förlängs 
leveranstiden med den tid som hindret varar. Endera parten har dock rätt att 
häva avtalet om hindret varar längre än en månad, utan rätt till kompensation 
från andra parten. Vid successiva leveranser skall varje enskild delleverans 
betraktas som en fristående leverans.  
 
8. Specifikt inköpta varor 
Upphör ett samarbete med en köpare, är köparen skyldig att köpa alla 
råvaror/emballage/färdiga varor som säljaren köpt eller producerat specifikt för 
köparen, till pris enligt tecknat försäljningsavtal.  
 
9. Varor framställda efter köparens specifikation och leveranser i bulk 
Beträffande vara som är framställd efter köparens specifikation eller levererad i 
bulk (tankbil etc.) har säljaren sig rätt att leverera den avtalade mängden +/- 
10 %. Om köparen inte kan motta hela den beställda volymen, har säljaren rätt 
att tilläggsfakturera köparen för säljarens merkostnader i samband därmed. 
 
10. Fel, brister och reklamation  
Säljaren garanterar att levererad vara överensstämmer med varans 
produktspecifikation, tekniskt datablad eller analyscertifikat. Om levererad vara 
avviker från vad som sägs i ovanstående mening och köparen reklamerar detta 
enligt nedan, är säljaren skyldig att vidta rättelse genom att företa omleverans 
eller bevilja köparen skäligt prisavdrag.  
 
Vid mottagandet är köparen skyldig att omgående företa en sådan 
undersökning av levererade varor, som sedvanligt affärsbruk och varornas 
beskaffenhet kräver, och utan oskäligt uppehåll ge säljaren skriftligt besked om 
upptäckta fel och brister. Om köparen har upptäckt, eller bort upptäcka, fel eller 
brister och inte reklamerar inom 5 dagar från varans mottagande kan köparen 
inte senare göra sådana brister eller fel gällande. Fel eller brister som har 
uppstått i samband med transporten och som konstateras vid mottagandet, är 
köparen skyldig att underrätta den ifrågavarande transportören om samt 
försäkra sig om att chauffören noterar och bekräftar sådana fel eller brister på 
fraktsedeln. Säljaren ansvarar för fel och brist i varan i ett år från leverans, eller 
till och med sådan kortare sista förbrukningsdag som gäller för varan. 
 
11. Ansvarsbegränsning 
Säljarens eventuella ersättningsskyldighet till köparen med anledning av fel, 
dröjsmål, produktansvar eller andra skador och förluster är maximerat till 
fakturerat belopp för den vara som gett upphov till aktuell skada, förlust etc. 
Säljaren har inte något ansvar för fel, brist eller dröjsmål utöver vad som 
framgår av dessa leveransbestämmelser. Detta gäller varje förlust som felet, 
bristen eller dröjsmålet kan orsaka. 
 

12. Force majeure 
Säljaren befrias från sina skyldigheter i den utsträckning utförandet av dessa 
förhindras eller görs orimligt svårt eller kostsamt på grund av oförutsedda 
omständigheter som inträder efter avtalets ingående, såsom naturkatastrofer, 
mobilisering, krig, blockad, uppror, arbetskonflikter, knapphet på transportmedel, 
energikris, maskinskada, brand, epidemier, statsingrepp och avslag på export- 
och importanslag samt brist eller försening från underleverantörer som orsakats 
av befrielsegrund som nämns i detta stycke. Det åvilar säljaren att utan oskäligt 
uppehåll skriftligen underrätta köparen, om sådana omständigheter skulle 
inträffa.  
 
Säljaren bär inte ansvar för fel eller skada i den utsträckning dessa orsakas av 
felaktig, olämplig eller lagstridig lagring, hantering eller användning av 
levererade varor eller av köparens nyttjande av produkten i försök eller andra 
sammanhang.  
 
13. Returnering 
Försålda varor mottas endast i retur om parterna är överens härom och varorna 
sänds till säljaren i obrutet originalemballage och på köparens risk och 
bekostnad. I den omfattning som säljaren ådrar sig försändelse- eller 
hanteringskostnader etc, har säljaren rätt att kräva ersättning för dessa och 
avräkna dessa mot köparens eventuella krav på säljaren.  
 
14. Produktansvar 
Säljaren ansvarar för personskada som orsakats av levererad vara, om köparen 
förmår visa att skadan orsakats av säkerhetsbrist i varan. Säljaren är inte 
ansvarig för sakskada som inträffar under tiden den levererade varan är i 
köparens besittning. Säljaren är inte heller ansvarig för skada på produkter 
framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, 
såvida inte säljaren har levererat i enlighet med en specifikation. Såvida inget 
annat följer av tvingande lag, är säljaren inte ansvarig för återförandekostnader 
eller kostnader för bortskaffande, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan 
indirekt skada. Säljarens produktansvar omfattar inte leverens av varuprover till 
test eller försök. I den omfattning som säljaren åläggs produktansvar gentemot 
tredje man, är köparen skyldig att hålla säljaren skadeslös i samma utsträckning 
som säljarens ansvar är begränsat enligt föregående stycken i denna punkt. 
 
15. Insolvens 
Finns skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin 
betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. 
Sker detta ej utan dröjsmål har säljaren rätt att skriftligen häva avtalet såvitt 
avser inte levererad vara. 
 
16. Överlåtelse  
Säljaren har rätt att överlåta samtliga rättigheter och förpliktelser i avtal med 
köparen till tredje man. 
 
17. Jurisdiktion och tillämplig lag 
Svensk lag skall tillämpas. Tvister rörande dessa leveransbestämmelser skall 
avgöras i Malmö, enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Rör tvisten belopp 
som understiger fyra basbelopp har part dock rätt att föra talan inför allmän 
domstol i Sverige, med Malmö tingsrätt som första instans. 


