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LEVERANSBESTÄMMELSER LÅGSPÄNNINGSPRODUKTER, CEWE-CONTROL 
 

Leveransvillkor: 
Enligt Incoterms 2000, FCA 002 (fritt lager) Västerås/Nyköping inkl 
emballage för transport inom Sverige. ABB ombesörjer transport inom 
Sverige och debiterar transportkostnaden. Om returemballage 
(pall&ram) används, debiteras detta. 

Betalningsvillkor: 
Säljaren tillhanda, 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter 
förfallodagen tillämpas dröjsmålsränta per månad med gällande 
diskonto +8% procent.  

Småordertillägg: 
Vid order understigande 1000:- netto tillkommer ett småordertillägg 
på 200:-. 

Returbestämmelser: 
Innan gods returneras skall ABB godkänna detta. Gods får ej returneras 
utan returordernummer, vilket erhålles från ABB. Därefter skall godset 
returneras inom 30 dagar i hel och ren originalförpackning. 
För godkända returer uttages en kostnad som motsvarar våra faktiska 
kostnader för uppackning, kontroll etc. Generellt gäller att 
returkostnaden aldrig understiger 35% av kundpriset, dock minst 
1000:-. 

Prisjusteringar: 
Prisjusteringar görs normalt två (2) ggr per år, 1/1 respektive 1/7. 

Allmänna leveransbestämmelser: 
Enligt NL01 
 
Reklamation av produkt 
Vid reklamation av produkt ska elbranschens standarsblankett 
användas. 
 
Ansvarsbegränsning 
Oavsett vad som föreskrivs i avtalet i övrigt, skall säljarens totala 
ersättningsskyldighet i anslutning till dennes åtaganden enligt avtalet 
inte i något fall uppgå till mer än den ursprungliga köpesumman samt 
inte heller omfatta ersättning för vinstbortfall, intäktsbortfall, 
kompensation för förlorad kraft eller ersättningskraft, förlorad 
användning av utrustning, kapitalkostnader, kostnader i samband med 
driftavbrott, krav från köparens kunder, bortfall av förväntade 
besparingar eller ökade driftskostnader eller någon indirekt skada eller 
följdskada av något slag. 
 
Inget anspråk skall riktas mot säljaren annat än om skadan eller 
förlusten, på vilken anspråket grundas, inträffat före utgången av den 
garantitid som anges i avtalet och inga rättsliga åtgärder skall inledas 
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eller fortsättas om inte talan väcks i behörig domstol eller skiljenämnd 
inom ett år från det att skadan eller förlusten inträffade. 
Parterna förbinder sig att behandla avtalet, dess tillämpning samt 
motpartens all affärsinformation konfidentiell. Denna sekretessklausul 
gäller jämväl ett år efter avtalets upphörande. 
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Kärnkraft, tredjepartskostnader: 
Vidareförsäljning av produkterna till ”Kärnkraftsanläggningar” kräver 
skriftligt tillstånd från ABB i varje enskilt fall. Sådant tillstånd ges 
enbart om ABBs ansvar för atomskador är exkluderat genom lag och 
avtal som ABB anser tillfredsställande. Beteckningen 
”Kärnkraftsanläggningar” inkluderar alla atomanläggningar, såsom 
kärnkraftverk, anläggningar för tillverkning av atombränsle, 
anrikningsanläggningar för uran, anläggningar för konvertering av 
uran, anläggningar för lagring av använt atombränsle och 
forskningsreaktorer. 
 
Köparen förbinder sig att vid ev. reexport av varan eller annan vara i 
vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga 
tillstånd och följa gällande bestämmelser. ABB tar ej ansvar för 
konsekvenser av försenat, uteblivet, återkallat eller annat hinder 
beträffande sådant tillstånd. 
 


