Advansor A/S – Allmänna försäljnings- och
leveransvillkor
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser av produkter och
tjänster (”produkter”) från Advansor A/S (”Advansor”) till alla kunder (”köpare”).
Leveransvillkoren ska vara ömsesidigt bindande för Advansor och köparen, om inte annat
uttryckligen avtalats. Advansor är inte bundet av andra villkor från köparen, utöver
försäljnings- och leveransvillkoren, om inte sådana villkor avtalats skriftligen mellan
Advansor och köparen. Advansor är inte heller bundet av villkor från köparen, även om
Advansor inte gjort invändningar mot sådana villkor.
1.
Orderbekräftelse
Köperbjudandet anses ha accepterats när köparen har tagit emot Advansors skriftliga
erkännande i form av en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen kan skickas ut elektroniskt.
Om kund vill ändra beställd och konfirmeread order och Advansor samtycker till detta, kan
det medföra prisändringar samt andra betingelser. Tillkommande avgift upplyses vid
förfrågan.
2.
Avbeställning
Generellt kan inte order avbeställas efter att Advansor sänt orderbekräftelse. Det eftersom
alla produkter är kundspecifika. Undantaget är om beställd produkt är fullständigt standard,
i dessa fall kan överenskommelse med Advansor göras och då med betalningskompensation.
Vid avbeställning av order intill 4 veckor innan leverans skall 25% av ordervärde erläggas.
Avbeställning senare än 4 veckor innan leverans skall 50% av ordervärde erläggas.
3.
Leverans och riskövergång
Produkterna levereras FCA (Free Carrier) från Rosbjergvej 7A, 8220 Brabrand, Danmark. Om
leveransen försenas på grund av skäl på köparens sida, har Advansor rätt att separera och
lagra produkterna på köparens bekostnad och risk med märkning av produkter tillhörande
köparen. I sådana fall övergår risken för produkterna till köparen vid förvaring. Oavsett om
Advansor har accepterat att leveransen senareläggs har Advansor rätt att fakturera
produkterna till köparen som om produkterna hade levererats på avtalat datum och enligt
villkoren i klausul 6 i dessa försäljningsvillkor. Köparen är ansvarig för att teckna en försäkring
på produkterna efter leverans. Det är också köparens ansvar att försäkra den produkt som
Advansor förvarar i sina lokaler efter det att risken övergått till köparen. Om köparen
underlåter att lämna information om transportsätt eller leveransplats, har Advansor rätt att
skicka produkterna till köparen med ett transportsätt som väljs av Advansor till en
destination som Advansor anger, såsom adressen för köparens verksamhet. Alla kostnader
som uppkommer i samband med detta debiteras köparen. I de fall kunden inte betalar hela
försäljningsvärdet behåller Advansor äganderätten till produkten.
FCA måste tolkas i enlighet med den upplaga av Incoterms som gäller vid tidpunkten för
orderbekräftelsen.
På begäran av köparen ordnar Advansor leverans med ett transportbolag som väljs av
Advansor. Denna tjänst påverkar varken riskövergång eller försäkringsansvar.
4.
Försening
Om Advansor inte levererar på utsatt tid kan köparen skriftligen kräva leverans och ange en
tidsfrist, som dock ska vara rimlig. Om leverans inte sker inom denna tidsfrist har köparen
rätt att häva köpet och kräva ersättning för dokumenterade direkta förluster. Utöver detta
kan köparen inte resa några krav mot Advansor till följd av förseningen.
5.
Priser
Priserna för Advansors produkter anges exklusive moms och andra avgifter. Advansor
förbehåller sig rätten att justera de avtalade priserna för icke-levererade produkter i
händelse av väsentliga valutakursförändringar, statliga ingripanden eller liknande.
6.
Betalningsvillkor
Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Från förfallodagen debiteras
dröjsmålsränta på 2 % per månad.
7.
Produktinformation
All produktinformation, oavsett om den kommer från Advansor eller en av Advansors
underleverantörer, däribland information om vikt, storlek, kapacitet eller andra tekniska
data i kataloger, beskrivningar, broschyrer, annonser osv., är att betrakta som vägledande,
och är bara förpliktande om Advansor uttryckligen hänvisar till denna i erbjudanden eller
orderbekräftelser. Specifika krav från köparen är bara bindande om de bekräftas av
Advansor.
8.
Konfidentiell information
All information som inte är offentligt tillgänglig, däribland ritningar och tekniska dokument,
som lämnas av Advansor till köparen (”konfidentiell information”) ska förbli Advansors
egendom och behandlas som konfidentiell av köparen. Konfidentiell information får inte
utan Advansors skriftliga tillstånd kopieras, reproduceras eller överlåtas till tredje man eller
användas för annat syfte än det som avses vid överlåtelsen. Konfidentiell information ska
returneras på begäran.
9.
Ändringar
Advansor förbehåller sig rätten att utan varsel genomföra ändringar i sina produkter, om
detta kan ske utan väsentlig förändring av avtalade tekniska specifikationer eller
produkternas formella funktion.
10.
Reklamation under garanti
Anspråk som avser fel, förseningar, produktansvar eller andra ersättningsanspråk ska
framställas skriftligt till Advansor utan onödigt dröjsmål.
Advansor förbinder sig att efter eget gottfinnande reparera eller leverera om produkter eller
defekta komponenter som efter Advansors undersökning visar sig vara defekta pga
fabrikations-, konstruktions- eller materialfel, om köparen reklamerar produkten inom tolv
månader från leverans av produkten.
Vid reklamation ska Advansors reklamationsrutiner följas. A) Advansor skickar på egen
bekostnad och risk en ersättningskomponent till köparen, inkl. faktura. B) Köparen skickar

på egen bekostnad och risk den defekta komponenten till Advansor (inkl. information om
det påstådda felet samt namn på kontaktpersonen hos Advansor). Produkten ska returneras
utan påmonterade delar. C) Visar Advansors undersökning att produkten eller komponenten
inte är felaktig returneras produkten till köparen på köparens bekostnad och risk, och den
tidigare skickade fakturan betalas av köparen. Om Advansor A/S kan bekräfta felet skickar
Advansor en kreditnota för den tidigare skickade fakturan.
Advansor ersätter inte kostnader i samband med utbyte av defekta komponenter.
Det är en förutsättning för att ett fel ska godkännas att Advansors servicemanualer och
föreskrifter, startguide och liknande rutiner följs. Utöver detta kan köparen inte resa några
krav mot Advansor till följd av felaktiga produkter.
11.
Kostnadsfri reparation och fabrikationsfel
Vid fabrikationsfel i produkter/komponenter där produkten/komponenten är defekt vid
leverans (före start) ska Advansor, utöver enligt avsnitt 10, även ersätta kostnader för arbete
i samband med reparation/utbyte av produkten/komponenten. Advansor kan kompensera
för den tid som gått enligt en avtalad sats.
12.
Produktansvar
Advansor är inte ansvarigt för skador som vållats av en produkt på fast egendom eller lösöre
när produkten är i köparens ägo. Advansor är heller inte ansvarigt för skador på produkter
som framställts av köparen eller på produkter i vilka produkter framställda av köparen ingår.
I den utsträckning Advansor har produktansvar gentemot tredje man för sådana skador är
köparen skyldig att hålla Advansor skadeslöst. Köparen är också skyldig att delta som part i
mål i domstol eller skiljedomstol som behandlar anspråk som framställts mot Advansor på
grundval av sådan skada. Om tredje man framställer anspråk mot en av parterna om
ersättningsansvar för sådana skador ska denna part genast underrätta den andra parten
skriftligen om detta.
13.
Följdskador och indirekta förluster
Advansor är inte ansvarigt gentemot köparen för några slags följdskador eller indirekta
förluster som uppstår till följd av eller i samband med ett köpavtal som regleras av dessa
allmänna försäljnings- och leveransvillkor, däribland men inte begränsat till produktavbrott
eller förlust av vinst, goodwill eller data.
14.
Immateriella rättigheter
Om en produkt levereras med tillhörande programvara förvärvar köparen en icke-exklusiv
programvarulicens i form av användarrättigheter till programvaran som begränsas till det
syfte som framgår av den tillhörande produktspecifikationen. Utöver detta förvärvar
köparen inga rättigheter i form av licens, patent, upphovsrätt, varumärken eller andra
immateriella rättigheter i samband med produkten. Köparen förvärvar inga rättigheter till
programvarans källkod, algoritmer eller liknande.
15.
Förbud mot vidareförsäljning till vissa kunder och länder
Advansors produkter produceras för civil användning. Advansors produkter får inte
användas eller vidareförsäljas för några slags syften som har något slags koppling till kemiska,
biologiska eller kärnvapen eller missiler som kan framföra sådana vapen. Advansors
produkter får inte säljas till personer, företag eller andra slags organisationer, om det står
klart eller finns misstanke om att dessa har en koppling till något slags terrorist- eller
narkotikaaktivitet. Advansors produkter kan omfattas av lagregleringar och restriktioner, och
kan därför omfattas av restriktioner vid försäljning till länder/kunder som omfattas av
export-/importförbud. Sådana restriktioner ska iakttas vid vidareförsäljning av Advansors
produkter till dessa länder/kunder. Advansors produkter får inte vidareförsäljas om det
råder någon tvekan eller finns några misstankar om att produkterna kan användas till ovan
nämnda syfte. Om köparen har kännedom eller misstankar om att ovan nämnda villkor har
överträtts ska köparen omedelbart meddela Advansor om detta.
16.
Force majeure
Advansor har rätt att annullera order eller skjuta upp leverans av produkter, och är i övrigt
befriat från ansvar för alla slags uteblivna, bristande eller försenade leveranser, som helt
eller delvis beror på omständigheter som ligger utanför Advansors rimliga kontroll, t.ex.
naturkatastrofer, uppror, oroligheter, krig, terrorism, brand, offentliga föreskrifter, strejker,
lockout, maskningsaktioner, varubrister, bristande elförsörjning eller force majeurefördröjning vid leverans från Advansors leverantörer. Samtliga köparens rättigheter skjuts
upp eller faller bort i sådana fall. Vid annullerad eller uppskjuten leverans har köparen inte
rätt att kräva skadeersättning eller framställa några övriga krav gentemot Advansor.
17.
Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om en eller flera bestämmelser i dessa försäljnings- och leveransvillkor förklaras ogiltiga,
olagliga eller ogenomförbara ska ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller
genomförbarhet påverkas eller förminskas.
18.
Lagval och jurisdiktion
Eventuella tvister mellan parterna som härrör från eller i samband med ett inköpsavtal
reglerat av allmänna försäljningsvillkor måste avgöras av domstol i Aarhus, Danmark och i
enlighet med dansk lag.
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