
 

 

Allmänna leveransbestämmelser 
för leveranser av Agro Oils produkter 

 

1 Tillämplighet 

1.1 Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas på Lantmännen ek för 

genom bifirma Agro Oils (”Leverantören) leveranser av produker till köparen 

av produkterna (”Kunden”) om parterna inte skriftligen avtalat om annat. Av-

vikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.  

 

När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser av-

ses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektro-

nisk post eller andra former som parterna skriftligen har kommit överens om. 

2 Produktinformation 

2.1 Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträck-

ning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. 

3 Leverans, m.m. 

3.1 Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingå-

ende gällande INCOTERMS. Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall 

leverans ske ”Ex Works”(exw, Incoterms 2000). 

3.2 Varan anses avlämnad och risken för varan övergår i enlighet med tillämplig 

leveransklausul. 

3.3 Finner Leverantören att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening 

på hans sida såsom sannolik, skall han skriftligen meddela Kunden detta. 

3.4 Försenas leveransen på grund av någon omständighet som utgör befrielsegrund 

eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från Kundens sida, inklu-

derande Kundens dröjsmål med betalning, skall leveranstiden förlängas med 

motsvarande antal dagar. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till yt-



 

terligare försening inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leve-

ranstiden. 

3.5 Levererar inte Leverantören godset i rätt tid får Kunden skriftligen kräva leve-

rans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka. Levererar 

inte Leverantören inom fristen, och detta inte beror på någon omständighet som 

Kunden bär ansvaret för, får Kunden genom skriftligt meddelande till Leveran-

tören häva avtalet i vad avser den del av godset som inte kan tas i bruk till följd 

av förseningen.  

 

Bortsett från hävning är varje krav från Kunden med anledning av Leverantö-

rens försening uteslutet. Denna begränsning av Leverantörens ansvar gäller 

dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 

3.6 Finner Kunden att han inte kommer att kunna ta emot godset på avtalad dag, 

eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, skall han skriftligen med-

dela Leverantören detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt 

möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske.  

 

Underlåter Kunden att ta emot godset på avtalad dag, är han ändå skyldig att 

erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om godset hade 

levererats. Leverantören skall ombesörja lagring av godset på Kundens risk och 

bekostnad. Om Kunden kräver det skall Leverantören försäkra godset på Kun-

dens bekostnad. 

4 Äganderättsförbehåll 

4.1 Godset förblir Leverantörens egendom till dess det blivit fullt betalt, i den ut-

sträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Leverantören har i sådant 

fall rätt att återta vara eller leverans som inte betalats fullt ut. 

5 Undersökning  

5.1 När varan levererats skall Kunden omgående undersöka varan med avseende 

på art, kvantitet och kvalitet. Kunden skall också undersöka huruvida förpack-

ningar och plomberingar är oskadade och obrutna. 



 

6 Reklamation 

6.1 Kunden får inte åberopa fel i varan om han inte reklamerar inom de frister som 

anges nedan. 

6.2 Fel eller brist i leverans som borde ha upptäckts vid undersökning enligt punkt 

5 ovan skall reklameras skriftligen inom en vecka från dagen för leveransen. 

Kan fel eller brist antas ha uppkommit under transport av varan skall reklama-

tion ske omgående till fraktföraren och Leverantören. 

6.3 Reklamation skall i annat fall ske skriftligen inom skälig tid från det att fel eller 

brist borde ha upptäckts eller blivit känd för Kunden genom reklamation från 

annan, dock aldrig i något fall senare än åtta (8) veckor efter leveransen. 

7 Ansvar för fel 

7.1 Leverantörens ansvar omfattar inte fel som beror på av Kunden tillhandahållet 

material eller på av denne föreskriven specifikation. 

7.2 Leverantörens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som upp-

kommit sedan risken för godset övergått på Kunden. Ansvaret omfattar exem-

pelvis inte fel som uppstår till följd av att de i avtalet förutsedda arbetsförhål-

landena inte uppfylls eller av oriktig användning av godset. 

7.3 Sedan Leverantören har mottagit skriftlig reklamation skall han i enlighet med 

dessa allmänna villkor genom omleverans avhjälpa fel p.g.a. fel i tillverkning-

en med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. 

7.4 Kunden skall ta vård om felaktig vara och svarar för kostnaderna för eget arbe-

te och andra åtgärder i anledning av omleverans. 

7.5 Fullgör Leverantören inte sina förpliktelser enligt punkt 7.3 ovan har Kunden 

rätt till reduktion av köpeskillingen motsvarande felet. 

7.6 Leverantören har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. Det-

ta gäller varje förlust felet kan orsaka. Denna begränsning av Leverantörens 

ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 



 

8 Kreditprövning 

8.1 Leverantören har rätt att under avtalstiden låta kreditpröva Kunden. 

9 Betalning 

9.1 Om inte annat avtalats skall Kunden betala det pris som anges i vid varje tid 

tillämplig prislista, med tillägg av eventuell mervärdesskatt.  

9.2 Betalar inte Kunden i rätt tid, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt 

räntelagen och påminnelseavgift enligt vid var tid gällande lagstiftning. Betalar 

inte Kunden i rätt tid, får Leverantören dessutom, efter att skriftligen ha med-

delat Kunden, innehålla leveranser till Kunden till dess full betalning sker. 

9.3 Om Kunden inte betalat faktura senast 7 dagar efter förfallodagen, får Leveran-

tören häva avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden. Leverantören har 

då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider. 

 

10 Ansvar för sakskada orsakad av godset 

10.1 Kunden skall hålla Leverantören skadeslös i den utsträckningen Leverantören 

åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Leverantö-

ren inte ansvarar för gentemot Kunden enligt denna punkt. 

 

Leverantören ansvarar inte för skada som godset orsakar 

a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar 

då godset är i Kundens besittning, eller 

b) på produkter framställda av Kunden eller på produkter i vilka Kundens pro-

dukter ingår. 

Nämnda begränsningar i Leverantörens ansvar gäller inte om denne gjort sig 

skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot Leverantören el-

ler Kunden på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall 

andra parten genast skriftligen underrättas härom. 

 


