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LEVERANSVILLKOR TAIGA AB 
 

§ 1 INLEDNING 

Dessa allmänna betalnings- och leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de inte 
ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. 

 

§ 2 SLUTANDE AVTAL 

Avtal innefattande dessa villkor (§ 1-11) skall anses ha kommit till stånd då TAIGA AB, efter att 
ha erhållit beställningen, avsänt ordererkännande via mail, web, fax eller brev. Datum då mail 
eller fax skickades alternativt poststämpelns datum gäller härvid. 

 

§ 3 FARAN FÖR GODSET 

Om ej annat överenskommit skall godset levereras ex works. Tidpunkten för övergång av faran 
för godset bestäms i överenskommelse med de internationella regler för tolkning av 
handelsuttryck (Incoterms) som gällde den dag då avtalet ingicks. Kan Köparen inte mottaga 
godset på avtalad dag måste han meddela TAIGA AB detta. 

 

§ 4 FORCE MAJEURE 

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder i det fall de inträffar sedan 
avtalet slutits och hindrar eller försvårar dess fullgörande: eldsvåda, strejk, avtalskonflikt, 
översvämning, farsot, krig, inbördeskrig, upplopp, mobilisering, rekvisition, beslag, 
valutarestriktioner, varuknapphet, samt varje annan omständighet som parterna ej kan råda 
över. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet att omgående skriftligen 
underrätta den andra parten. 

 

§ 5 BETALNING 

Betalning skall ha kommit TAIGA AB tillhanda senast på den förfallodag och på det bankkonto 
som är angivet på fakturan oavsett om godset har eller kommer att reklameras. Köparen skall 
stå för sedvanliga bankkostnader för betalningen. 
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§ 6 DRÖJSMÅL MED BETALNING 

Om Köparens betalning inte är tillgänglig för TAIGA AB på förfallodagen skall han ersätta 
TAIGA AB med den dröjsmålsränta som angetts på faktura räknat på öppet belopp från 
förfallodagen. Förorsakar Köparens dröjsmål med betalning TAIGA AB kostnader i form av 
kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer härigenom påminnelsekostnader, 
inkassokostnader, rättegångskostnader eller andra kostnader skall Köparen även svara för 
dessa. 

 

§ 7 SÄLJARENS RÄTTIGHETER 

I det fall Köparen utan giltigt skäl fördröjer betalning utöver förfallodagen, äger TAIGA AB intill 
dess betryggande säkerhet ställts för betalning hålla icke levererad del av varan inne eller, där 
den försänd men ej kommit i Köparens besittning, hindra dess utgivande. TAIGA AB äger 
jämväl häva köpet, om Köparen ej genast efter uppmaning ställer betryggande säkerhet. 

 

§ 8 MÖNSTERSKYDD 

TAIGA AB äger de mönster som ligger till grund för produkterna. Det är ej tillåtet att använda 
eller kopiera varken mönster eller modeller, utan skriftligt medgivande från TAIGA AB. 
(Mönsterskyddslag (1970:485)) 

 

§ 9 ÄGANDERÄTT 

Levererat gods skall förbli TAIGA ABs egendom i den mån lagstiftningen i det land där godset 
finns så medger, intill dess att hela det avtalade beloppet betalats. Äganderätten inkluderar 
rätten till godset i levererat eller förändrat skick och rätten till de tillgångar eller likvida medel 
som Köparen  kan ha uppburit genom disposition av godset eller produkter som framställts 
därav. Likvida medel som Köparen uppburit härför skall hållas avskilda på särskilt konto. 

 

§ 10 GARANTI 

TAIGA AB lämnar 1 års garanti, ingen reklamationsrätt. Garantin förutsätter att Köparen har 
följt TAIGA ABs rekommendationer vad det gäller tvättråd, skötsel och användning. 

Garantin gäller inte för normalt slitage, och om försämringen beror på en olyckshändelse eller 
därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande 
förhållande på köparens sida. 

Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel för vilket TAIGA AB är ansvarig, är TAIGA 
AB skyldig att i eget val återtaga, ersätta eller reparera godset. TAIGA AB ansvarar inte i något 
fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada som Köparen eller tredje 
man åsamkas i samband med brukande av gods som TAIGA AB levererat. TAIGA AB förbehåller 
sig rätten att använda alternativa material som motsvarar utlovad kvalité 

För privatpersoner gäller Konsumentköplagen. 
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§ 11 SKILJEDOM 

I händelse av tvist i anledning av detta avtal kan den ena part som avser väcka talan hänvända 
sig till ordinarie domstol på svarandens (motpartens) ort eller, om han så föredrar, i stället 
överlämna saken för slutligt avgörande till skiljenämnd. Forum och forum för avgörande av 
tvist enligt ovan fastställs slutligt till det rättsforum, som först registrerar av endera parten 
väckt talan. Om tvisten enligt ovan skall avgöras genom skiljenämnd skall detta ske genom 
skiljedom enligt reglerna för: 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. 

Svensk lag skall vara tillämplig på det i avtalet reglerade rättsförhållandet, utom vad avser 
innehållet i paragraf 8, där lagen i det land där godset finns skall gälla. 

Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm, Sverige. 

Skiljeförfarandet skall äga rum på svenska eller engelska språket. 

 

 

 

 

 

 

 

 


