
© IT&Telekomföretagen inom Almega (Almega AB) 2008. Mångfaldigande av dessa allmänna bestämmelser är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt 
1960:729. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom exempelvis kopiering, tryckning, duplicering. Dessa allmänna bestämmelser är 

framställda av TDC Sverige AB med IT&Telekomföretagens tillstånd gällande perioden 2010-01-18 - 2011-01-17

Allmänna leveransvillkor 91
version 2008

Enkla leveranser av datorer och kontorsutrustningar
Utgivet av IT&Telekomföretagen 2008

Dessa allmänna leveransvillkor är avsedda att tillämpas vid leverans av Produkter och tillhörande tjänster. 
Dessa all männa bestämmelser utgör bilaga till av parterna träff at avtal. Om det i Avtalet förekommer 
motstridiga uppgifter har det av parterna träff ade avtalet och upprättade bilagorna företräde framför de 
allmänna bestämmelserna.

Defi nitioner
Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppen-
barligen föranleder annat skall följande ord och begrepp 
anses ha den innebörd som anges nedan:

Avtalet
Av parterna träffat avtal med bilagor.
Avtalad specifi kation
Med Avtalad specifi kation menas de krav som framgår 
av punkt 1.

Produkt/er
De maskinprodukter, nätverkskomponenter eller annan 
ut rustning och Programprodukter som leverantören 
skall le verera enligt Avtalet.

Programprodukter
De standardprogramprodukter som leverantören skall 
leverera enligt Avtalet.

1.  Avtalad specifi kation
 Med Avtalad specifi kation menas krav på Produkt enligt 

nedan:
 a) Vid tidpunkten för Avtalets träffande av leverantören 

eller för dennes räkning utgivna eller i marknadsföringen 
använda produktbeskrivningar.

 b)  Allmänt tillämpade normer för motsvarande produkter. 
Vid motstridigheter mellan a) och b) gäller de sinsemellan 
i angiven ordning.

2.  Dokumentation
 I leveransen ingår erforderlig användardokumentation i 

form av handböcker eller andra anvisningar. Användar-
dokumentationen skall vara avfattad på svenska eller 
engelska.

3.  Förberedelse och installation
3.1 Kunden ombesörjer installation av Produkter om annat 

ej överenskommits. Leverantören skall tillhandahålla 
anvis ningar för installation.

3.2  Om leverantören skall utföra installationen skall kunden 
utföra överenskomna och andra enligt leverantörens 
anvis ningar erforderliga förberedelser för installationen. 
Le ve ran tören installerar i överenskomna lokaler och i 
enlighet med allmänt gällande svenska föreskrifter.

4.  Leveransdag
4.1  Leveransdagen är den dag då Produkt lämnas ut från leve-

rantörens lager. Vid leverans fritt kunden är leverans dagen 
den dag då Produkt framkommer till kunden. Avhämtar 
eller mottager kunden inte Produkt på avtalad tid, är 
leveransdagen den dag då Produkten fanns tillgäng lig 
för avhämtning.

4.2  I det fall då leverantören skall utföra installationen av 
Pro dukten är leveransdagen den dag då Produkten är 
installerad.

5.  Leverans- och fraktkostnader
5.1  Såvida inte annat överenskommits sker leverans från 

leverantörens lager i Sverige. Leverantören ombesörjer på 
begäran för kundens räkning transport inklusive transport-
försäkring och väljer lämpligaste transportsätt.

5.2  Skall leverantören utföra installation ombesörjer leveran-
tören transport av Produkt till installationsplats.

5.3  Om leverantören ombesörjer transport skall kunden ersätta 
leverantörens utgifter i samband med transporten om annat 
inte överenskommits.

6.  Leveransförsening
 Kunden får genom skriftligt meddelande till leveran-

tören häva Avtalet såvitt avser försenade Produkter om 
leverans försening som beror på leverantören eller något 
förhållande på hans sida pågår mer än 30 dagar.

7. Risken för Produkter
Risken för Produkter övergår på kunden vid leverans-
dagen.

8. Pris, betalning
8.1 I avtalshandlingarna förekommande priser och avgifter 

är exklusive mervärdeskatt och andra efter Avtalets 
träffande fastställda tillkommande skatter. Priserna är 
fasta och angivna i svenska kronor, om annat inte anges.

8.2  Betalning skall erläggas inom 30 dagar efter den dag som 
infaller senast av fakturans utställande och leveransdag.

9. Dröjsmål med betalning
9.1  Betalar kunden inte i rätt tid har leverantören rätt att er-

hålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall 
innehålla leverans eller del därav.

9.2  Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar 
efter det leverantören anmodat kunden att betala förfallet 
belopp, får leverantören genom skriftligt meddelande till 
kunden häva Avtalet helt eller delvis.
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10. Ägarförbehåll för maskinprodukt
10.1 Maskinprodukterna förblir leverantörens egendom till 

dess de till fullo betalats.
10.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig 

kunden att väl vårda maskinprodukterna och att inte utan 
leverantörens skriftliga medgivande vidtaga ändringar i 
dessa.

11. Särskilda villkor för Programprodukter
11.1  För Programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt 

bifogas detta avtal eller, där så ej är fallet, fi nns förpackade 
tillsammans med Programprodukten, före vad som anges 
i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.

11.2 Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till Program-
produkter som levereras på eget media eller ingår i maskin-
produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna 
leveransvillkor någon annan rätt, såsom ägande rätt eller 
upphovsrätt genom Avtalet.

12. Underhåll
Leverantören garanterar tillgång till underhåll och reserv-
delar av maskinprodukter under tre år, om annat ej överens-
kommits. Leverantörens underhåll utförs till leverantörens 
vid varje tillfälle gällande normer och priser.

13. Ansvar för fel
13.1 Leverantören är skyldig att enligt villkoren nedan och 

med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen 
bekost nad avhjälpa fel i Produkt som består i att den inte 
uppfyller Avtalad specifi kation.

13.2 Leverantörens ansvar omfattar inte fel som är utan bety-
delse för Produktens avsedda användning och som inte 
innebär olägenhet för kunden.

13.3  Leverantörens ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av Pro-
dukter med annan än av leverantören godkänd utrust-
ning, tillbehör, programvara på ett sätt som påverkar 
dess funktion,
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar 
eller ingrepp i Produkter som skett utan leverantörens 
samtycke eller genom kundens försummelse,
c) fel förorsakade av virus eller andra utifrån kommande 
angrepp, såvida inte det introducerats av leverantören 
genom dennes försummelse, eller fel förorsakade av tredje 
man på annat sätt eller genom andra omständigheter utom 
leverantörens kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör 
eller programvara som ej ingår i leveransen.
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal för-
slit ning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör 
erfordras.

13.4  Leverantören får för att kunna uppfylla sitt ansvar införa 
sådana förändringar i Produkt som man kan visa är nöd-
vändiga på grund av uppdatering i annan Produkt. Sådana 
förändringar får dock inte medföra att Produkten inte 
längre uppfyller Avtalad specifi kation.

13.5 För att få åberopa att Produkt är felaktig skall kunden 
anmäla felet till leverantören inom skälig tid efter det 
han märkt felet. Kunden skall ange och vid behov visa 
hur felet yttrar sig.

13.6  Leverantören ansvarar endast för fel som påtalas inom 
ett år från leveransdagen.

13.7  När Produkten är svår att fl ytta skall felavhjälpande ske hos 
kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas 
till leverantörens förfogande under därför erforderlig tid. 
Tid för sådana åtgärder skall förläggas till leverantörens 
ordinarie arbetstid. På leverantörens begäran skall repre-

sentant från kunden närvara under leverantörens arbete. 
I övriga fall skall felavhjälpandet ske hos leverantören 
eller av denna anvisat serviceställe. Kunden ombesörjer 
trans porten och står för kostnaden och risken för denna.

13.8  Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga 
något fel som leverantören svarar för, skall kunden ersätta 
leve rantören enligt leverantörens vid varje tid gällande 
prislista för utförd tjänst.

13.9  Om leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet 
som omständigheterna kräver, får kunden skriftligen ge 
honom en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet 
inte avhjälpt när fristen gått ut har kunden rätt till sådant 
avdrag på priset/avgiften som svarar mot felet. Är felet av 
väsentlig betydelse för kundens användning av Produkt 
och leverantören insåg eller bort inse detta, har kunden 
rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande 
till leve rantören häva Avtalet såvitt avser felaktig Produkt. 
Kunden äger tillika häva Avtalet beträffande övriga Pro-
dukter, om dessa står i sådant sammanhang med felaktig 
Produkt att de inte kan tas i avsett bruk. Häver kunden 
Avtalet har kunden rätt till skadestånd.

13.10 Leverantörens ansvar för fel är begränsat till det ovan 
sagda såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. 
Kunden kan inte rikta andra anspråk mot leverantören 
med anledning av fel.

14.  Ansvarsbegränsning
14.1 Leverantören ansvarar för sakskador, som orsakats 

genom försummelse av leverantören eller av leverantörens 
anställda. Leverantörens skadeståndsansvar gentemot 
kund för sakskador omfattar endast ersättning för direkt 
skada och är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det 
vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Oavsett 
ovanstå ende ansvarar dock leverantören inte för kundens 
förlust av information.

14.2 Parts skadeståndsansvar skall utom i fall som avses i punkt 
14.1 och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet förelig-
ger, vara begränsat till direkt skada till ett samman lagt 
belopp om 15 % av kontraktssumman för den Produkt som 
berörts. Denna begränsning omfattar inte prisavdrag och 
räntor. Part ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov 
vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst 
eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra 
partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje 
man eller förlust av information.

15.    Aff ärsetiska principer
15.1   Leverantören förbinder sig att tillämpa i sin verksam-

het affärsetiska principer som står i överenstämmelse 
med IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper, 
Bilaga.

16. Överlåtelse av Avtalet
16.1  Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten 

att mottaga betalning enligt Avtalet.
16.2  Avtalet får inte överlåtas utan andra partens godkän-

nande.

17. Tvist
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet 
och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid 
tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger 
det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande 
prisbas beloppet enligt lagen (l962:381) om allmän för-
säkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.


