DESSA VILLKOR INNEHÅLLER UTESLUTNINGS- OCH BEGRÄNSNINGSKLAUSULER
1. DEFINITIONER
"KÖPAREN”
"Villkor”
”Kontrakt”

"Varor”

H.B. FULLER – EIMEA REGIONEN
SÄLJVILLKOR

person/personerna, enheten eller företaget som avser att köpa varor från LEVERANTÖREN
dessa villkor för leverans av varor
avser alla kontrakt som tecknats mellan KÖPAREN och LEVERANTÖREN för leverans av varor,
inklusive, utan begränsning, avropskontrakt under en avtalad period eller engångsorder, och ska
inbegripa dessa villkor, ordern och orderbekräftelsen

varor av alla slag att levereras av LEVERANTÖREN, inklusive, men inte begränsat till, helt eller
delvis färdiga produkter, materiel, utrustningar eller maskiner, till exempel
KÖPARENS instruktioner att leverera varor (eller KÖPARENS accept av LEVERANTÖRENS
offert att leverera dessa)
”Orderbekräftelse”
LEVERANTÖRENS skriftliga bekräftelse av KÖPARENS order, vilken kan inkludera pris, leverans
eller andra förtydliganden av villkor, eller LEVERANTÖRENS början att fullgöra ordern
"Pris”
priset för varorna som fastställts i kontraktet eller på annat skriftligt vis
“Tjänster”
tjänster av alla slag som utförs av LEVERANTÖREN i samband med alla kontrakt, se klausul 7.3
"LEVERANTÖREN"
den medlem av H.B. Fullers företagskoncern som avser att sälja varor eller tjänster (inklusive dess
efterträdare och rättsövertagare), beroende på varje enskilt fall.
”Arbetsdag”
avser alla dagar som inte infaller på veckoslut eller allmänna helgdagar i det land dit varorna ska
levereras.
2 BESTÄLLNING, VARUTILLGÄNGLIGHET, ORDERÄNDRINGAR OCH AVBESTÄLLNING
2.1 LEVERANTÖREN skall sälja och KÖPAREN skall köpa varorna i enlighet med dessa villkor.
2.2 Inget kontrakt föreligger förrän LEVERANTÖREN har tillhandahållit orderbekräftelsen. Inga villkor som föreslås av KÖPAREN
(vare sig före eller efter LEVERANTÖRENS orderbekräftelse) ska gälla. Varje order eller begäran från KÖPAREN om leverans eller
accept av KÖPAREN för levererade varor ska, oaktat alla villkor som föreslås av KÖPAREN eller andra åtgärder från KÖPARENS
sida, utgöra fullständigt godkännande av dessa villkor. Härmed motsätts och avslås KÖPARENS villkor, såvida inget annat
godkänns specifikt och skriftligen av en företrädare för LEVERANTÖREN.
2.3 Beskrivningar och specifikationer i broschyrer och annat material är endast för allmän information och utgör inte en del av
kontraktet. Såvida inget annat uttryckligen anges, skall alla offerter som utfärdas av LEVERANTÖREN vara utan förbindelse och
skall inte utgöra ett erbjudande att sälja.
2.4 Varje orderbekräftelse är under förutsättning att varorna är eller kommer att vara tillgängliga. Om varorna inte finns tillgängliga
för leverans senast det beräknade leveransdatumet förbehåller sig LEVERANTÖREN rätten till senareläggande.
2.5 Om KÖPAREN begär och LEVERANTÖREN efter eget gottfinnande accepterar en ändring eller avbeställning av KÖPARENS
order, ska LEVERANTÖREN vara berättigad att utkräva rimliga avgifter för förluster, kostnader och utgifter som LEVERANTÖREN
åsamkats eller ådragit sig som direkt följd av ändringen eller avbeställningen och vilka KÖPAREN är skyldig att betala.
3 LEVERANS
3.1 Leveransdatumen som hänförs till i kontraktet är endast uppskattningar. Då kontraktet som avtalats är för mer än en
engångsorder, skall sen leverans inte berättiga till uppsägning av kontraktet i sin helhet. Varorna ska levereras till leveransstället
enligt vad som anges i kontraktet.
.
3.2 Utan att det påverkar några andra rättigheter eller åtgärder, kan LEVERANTÖREN avbryta alla leveranser enligt detta kontrakt
eller annat kontrakt som LEVERANTÖREN tecknat med KÖPAREN om (a) betalning har förfallit enligt kontraktet eller annat sådant
kontrakt, eller, i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lagstiftning (b) i händelse av något av det som beskrivs i klausul 9.2, tills
LEVERANTÖREN har erhållit, eller försäkrats om att denne kommer att erhålla, alla utestående betalningar och/eller, om så är
fallet, kommer att få betalt för alla planerade framtida leveranser.
3.3 LEVERANTÖREN får, utan skyldighet gentemot KÖPAREN, avbryta en leverans eller annullera en order om LEVERANTÖREN
har rimlig anledning att tro att leveransen inte skulle uppfylla LEVERANTÖRENS policyer om hälsa, säkerhet och miljö eller andra
tillämpliga lagar och bestämmelser.
3.4 KÖPAREN skall betala alla LEVERANTÖRENS kostnader i samband med KÖPARENS underlåtenhet att motta leveransen,
eller LEVERANTÖRENS uteblivna leverans, i enlighet med klausul 3.3, inklusive utan begränsning, kostnader för returfrakt.
överliggedagsersättning, förvaring, ny leverans eller avfallshantering.
4 PRIS
Såvida priset för varorna inte har avtalats i kontraktet, skall priset för varorna vara det som gäller vid avsändningsdagen. Priset är
exklusive moms till den gällande momssatsen, samt alla andra eventuella skatter. De offererade priserna har baserats på
valutasituationen, frakt- och tulltariffer, råmaterial- och produktionskostnader eller andra avgifter och kostnader som gällde vid
tidpunkten för offerten. LEVERANTÖREN förbehåller sig rätten att göra prisändringar om kostnaderna för sådana faktorer skulle
stiga.
5 BETALNING
5.1 Betalning i nettokontanter eller annán inklarerad betalning förfaller 30 dagar från fakturadatumet, såvida inget annat avtalats i
kontraktet. Betalningstiden är väsentlig.
5.2 LEVERANTÖREN ska vara berättigad, men inte skyldig, att debitera KÖPAREN ränta på förfallna betalningar för omgående
betalning av KÖPAREN på begäran, från förfallodagen till och med dagen då betalning erläggs, efter så väl som före beslut, till en
räntesats om 4 % per år över Europeiska centralbankens (lägsta eller högsta räntesats som medges eller krävs av någon tvingande
lag). Sådan ränta ska påföras dag för dag samt adderas på månadsbasis, utan påverkan på LEVERANTÖRENS rätt att debitera
40 euro för indrivningskostnader som är tillämpliga på alla obetalda fakturor. Om indrivningskostnaderna överstiger summan av 40
euro per faktura, förbehåller sig LEVERANTÖREN rätten att debitera eventuella merkostnader som uppstått vid indrivningen med
medel som ägs av KÖPAREN. KÖPAREN har ingen rätt till kvittning av några betalningar som köparen är skyldig
LEVERANTÖREN.
5.3 LEVERANTÖREN kan väcka talan om priset, även om inte äganderätten till varorna har överförts till KÖPAREN.
6 FORCE MAJEURE
LEVERANTÖREN får, utan ansvar, senarelägga, reducera eller annullera order eller leveranser, om denne hindras från att tillverka
eller leverera varorna på grund av omständigheter utanför dennes rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till arbetskonflikter,
strejker, dåliga väderförhållanden, olyckor, brist på eller oförmåga att anskaffa råmaterial och driftresurser, driftavbrott i fabrik eller
maskiner, befrielsegrunder, krig, nationella nödsituationer, översvämningar, explosion, transportproblem eller brister, eller
regeringsaktioner eller overksamhet.
7 GARANTIER
7.1 Vid korrekt hantering och förvaring av KÖPAREN eller dennes agenter, garanterar LEVERANTÖREN att varorna i alla materiella
avseenden skall uppfylla LEVERANTÖRENS specifikation för varorna. KÖPAREN ska rapportera varje uppenbar eller icke
uppenbar defekt, förlust eller skada enligt villkoren under paragraf 10. Omedelbart efter att en icke uppenbar defekt har upptäckts
ska KÖPAREN upphöra att använda varorna och med förbehåll för LEVERANTÖRENS förhandsgodkännande och i enlighet med
LEVERANTÖRENS instruktioner returnera alla varor och containrar som fortfarande är disponibla och i alla avseenden
tillhandahålla den assistans som krävs för LEVERANTÖRENS utredning. Om dessa villkor uppfyllts och varorna inte visar sig
motsvara LEVERANTÖRENS specifikationer, ska LEVERANTÖREN byta ut alla bristfälliga varor (eller, om det inte är rimligt
genomförbart, återbetala priset [eller en lämplig del därav]) samt ersätta alla skäliga returkostnader. Detta åtagande är
LEVERANTÖRENS enda skyldighet för bristfälliga varor.
7.2 Rekommendationer eller förslag om bruk, applikationer, förvaring, hantering och avfallshantering för varorna tillhandahålls
(antingen före eller efter leveransen) i sälj- eller teknisk litteratur, eller som svar på en förfrågan i någon annan form, lämnas i god
tro, men den absoluta tillförlitligheten är genom KÖPARENS egna bedömning (genom försöksprocess om så behövs) och
LEVERANTÖREN tar inget ansvar för sådana rekommendationer eller förslag. Ingen garanti lämnas för varornas kvalitet eller skick
för något specifikt ändamål, och alla underförstådda villkor i lag eller sedvanerätt avseende kvalitet, beskrivning eller
ändamålsenlighet (enligt någon domstolsbehörighets lagar) är uteslutna i den största omfattning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi
rekommenderar att användaren kontrollerar den specifika kontexten för avsedd användning för att avgöra om användarens avsedda
användning strider mot några lagar eller kränker några patent.
7.3Då LEVERANTÖREN bistår KÖPAREN, vare sig avseende installation eller leverans eller tekniska råd rörande varor eller
liknande (“tjänster”), gör LERANTÖREN detta i god tro, men sådana tjänster utförs med förbehåll för varningen som anges i klausul
7.2 ovan och klausul 12 nedan.
8 UPPSÄGNING
Utan att det påverkar några andra rättigheter eller åtgärder kan LEVERANTÖREN säga upp kontraktet eller, i den utsträckning som
tillåts av tillämplig lag, genom att underrätta KÖPAREN om KÖPAREN inte uppfyller sina åtaganden enligt kontraktet, eller vid
någon av händelserna som anges i klausul 9.2. Priset för de levererade men ej betalda varorna skall då omedelbart förfalla oc h
betalas.
9 ÄGANDERÄTT OCH RISK
9.1 Äganderätten skall inte överföras förrän LEVERANTÖREN erhåller fullständig inklarerad betalning för varorna och alla andra
varor, som avtalats att levereras av LEVERANTÖREN till KÖPAREN, och för vilka betalning redan har förfallit. Om betalningen är
förfallen eller i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag vid någon av händelserna som anges i klausul 9.2, får LEVERANTÖREN
återta eller återsälja alla varor som inte har återsålts (eller återsålts med äganderättsförbehåll) och beträda KÖPARENS lokaler för
detta ändamål. Tills det att äganderätten överförs, skall varorna innehas av KÖPAREN som LEVERANTÖRENS depositarie och
förtroendeman, och varorna skall förvaras separat och identifieras som tillhörande LEVERANTÖREN och försäkras för sitt
återanskaffningsvärde. KÖPAREN ska ge LEVERANTÖREN fritt tillträde till platsen och tillhandahålla LEVERANTÖREN all rimlig
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assistans vid återtagandet av sådana varor. Om varorna är avsedda för kommersiell försäljning får KÖPAREN sälja dem vidare
som del av sin ordinarie affärsverksamhet men, i beaktande av denna tillåtna återförsäljning av varorna, överlåts de därmed till
LEVERANTÖREN som säkerhet för alla framtida krav som KÖPAREN kan komma att rikta mot sina egna kunder.
LEVERANTÖREN är berättigad att sammanställa riktade anspråk för egen räkning om KÖPAREN inte uppfyller sina
betalningsförpliktelser avseende varorna.
Äganderätt i varor som bearbetas fortsätter att tillfalla LEVERANTÖREN om de inte är oåterkalleligt integrerade med andra varor,
varvid KÖPAREN godkänner att den överförs till och bibehålls för LEVERANTÖREN med delat ägandeskap i den nyligen skapade
varan i proportion till värdet på de varor där full betalning inte har erlagts (i förhållande till värdet på de andra kombinerade eller
blandade varorna) och för vilka LEVERANTÖREN får behålla sin rätt till åtgärder. KÖPAREN ska tillhandahålla all rimlig assistans
till LEVERANTÖREN vid indrivning av de tilldelade fordringarna, inkluderat att underrätta sina kunder om denna fordran.
9.2 I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, ska KÖPARENS rätt att bruka varorna eller återsälja varorna till sina kunder
upphöra och alla belopp som tillfaller LEVERANTÖREN enligt kontraktet ska omedelbart förfalla och erläggas om KÖPAREN blir
föremål för någon form av förvaltarskap, konkurs- eller likvidationsförvaltning (vare sig genom domstolsbeslut eller på annat vis),
likvidation (utom vid en äkta och solvent fusion eller omkonstruktion), konkurs, någon form av ackord med borgenärer, något av
föregående under några liknande utländska bestämmelser eller åtgärder, som berör KÖPAREN, eller om KÖPAREN föreslår något
av föregående, eller om LEVERANTÖREN tror att något av föregående håller på att ske.
9.3 Alla risker för varorna ska övergå vid leverans av varorna på den leveransplats som avtalats i kontraktet, om inte leveransen
har genomförts av KÖPARENS utsedda fraktförare. I detta fall kommer riskerna att övergå till KÖPAREN vid leveransen i
fraktförarens händer.
9.4 Alla immateriella egendomsrättigheter i och för varorna, deras tillverkning, utveckling eller skapande (inklusive förbättringar av
desamma) skall oantastligt vara eller förbli LEVERANTÖRENS (vare sig på uppdrag av KÖPAREN eller inte) och KÖPAREN skall,
på LEVERANTÖRENS begäran och bekostnad, vidta alla åtgärder och utfärda alla handlingar som krävs för att styrka sådana
rättigheter, eller för överlåtelse av sådana rättigheter till LEVERANTÖREN.
9.5 KÖPAREN skall inte till någon annan part röja någon konfidentiell information som tillhör LEVERANTÖREN, eller till vilken
LEVERANTÖREN har laglig åtkomst (inklusive, men inte begränsat till, specifikationer, formulor, tillverkningsprocesser, expertis,
eller annan teknisk eller ekonomisk information), eller använda sådan information i något syfte, utom vad som uttryckligen tillåts
skriftligen av LEVERANTÖREN.
9.6 För att kunna skydda äganderätten i och konfidentialiteten hos LEVERANTÖRENS varor, skall KÖPAREN inte (i) analysera
eller låta analysera eller tillåta analysering av några prover eller varor som levereras (utom vad som rimligen kan krävas av
säkerhetsskäl), inte heller (ii) kopiera eller tillåta kopiering av varorna.
10 UNDERRÄTTELSE OM BRISTFÄLLIG LEVERANS
10.1 KÖPAREN är förpliktad att inspektera varorna avseende beskaffenhet och kvantitet vid leveransen och att göra en skriftlig
notering om varje synlig skada eller uppenbart fel på fraktförarens följesedel vid leveranstillfället. KÖPAREN ska omedelbart
informera LEVERANTÖREN avseende sådana, skriftligen följa upp till LEVERANTÖREN inom 3 arbetsdagar efter den aktuella
leveransen, samt tillhandahålla fotografiska bevis som stöd för sin reklamation där detta är möjligt.
10.2 KÖPAREN ska skriftligen informera LEVERANTÖREN avseende varje dold skada eller förluster som upptäckts efter leverans
inom 7 arbetsdagar efter den aktuella leveransen, samt tillhandahålla fotografiska bevis som stöd för sin reklamation där detta är
möjligt.
10.3 KÖPAREN ska skriftligen informera LEVERANTÖREN avseende varje icke uppenbar/latent skada inom 7 arbetsdagar sedan
varje icke uppenbar/latent skada rimligen har upptäckts, tillhandahålla prover och andra bevis som stöd för sin reklamation (se
paragraf 7.1).
11 UNDER- OCH ÖVERLEVERANS
LEVERANTÖRENS bekräftelse om vikt från fabrik skall vara slutgiltig. LEVERANTÖREN kan leverera till inom plus eller minus 10
% av den beställda vikten. KÖPAREN skall betala för den faktiska vikten eller volym som levereras inom sådana toleranser. Med
förbehåll för efterlevnad av klausul 10.1, skall LEVERANTÖREN så snart det är praktiskt möjligt leverera brister eller hämta
eventuell överleverans utanför sådana toleranser. Vid underlåtenhet att anvisa om överleverans utanför sådana toleranser, i
enlighet med klausul 10.1, eller bruk av eller med sådana varor, skall KÖPAREN vara skyldig att betala för dessa enligt priset i
kontraktet.
12 UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR
Denna klausul gäller såvida inget annat har särskilt avtalats skriftligen och undertecknats av behöriga företrädare för både
KÖPAREN och LEVERANTÖREN.
12.1 LEVERANTÖRENS totala sammantagna ansvar gentemot KÖPAREN för alla anspråk eller andra relaterade anspråk,
oavsett uppkomst, i kontrakt, otillåten handling (inklusive, utan begränsning, oaktsamhet), brott mot lagstadgad
skyldighet, falska uppgifter (såvida de inte lämnats i bedrägligt syfte), strikt ansvar, eller såvida inget annat
överenskommits, är begränsat till ersättning av de berörda varorna, eller återbetalning av köpeskillingen för de berörda
varorna.
12.2 Då ett anspråk gäller tjänster är LEVERANTÖRENS totala sammanlagda ansvar gentemot KÖPAREN för alla anspråk
eller andra relaterade anspråk, oavsett uppkomst, i kontrakt, otillåten handling (inklusive, utan begränsning, oaktsamhet),
brott mot lagstadgad skyldighet, falska uppgifter (såvida de inte lämnats i bedrägligt syfte), strikt ansvar, eller såvida inget
annat överenskommits, begränsat till ersättning för berörda varor eller tjänster, eller återbetalning av köpeskillingen för
dessa tjänster eller för varor som endast avser dessa tjänster.
12.3 LEVERANTÖREN skall inte under några omständigheter vara ansvarig gentemot KÖPAREN för några vinstförluster,
marginalförluster, kontraktsförluster, affärsförluster, förlust av goodwill, eller några andra direkta eller följaktiga förluster
som denne åsamkas, som härrör från kontraktet.
12.4 Ingenting ska utesluta, hindra eller begränsa LEVERANTÖRENS ansvar (i) för bedrägeri, (ii) grov oaktsamhet, (iii) dödsfall
eller personskador i samband med tillhandahållandet av varor eller tjänster och som föranletts av LEVERANTÖRENS oaktsamhet,
eller (iv) under tillämplig obligatorisk lagstiftning för vilken ansvar inte kan läggas på annan part.
12.5 KÖPAREN skall göra sitt bästa för att minimera eller reducera anspråksbeloppet.
12.6 Med förbehåll för andra tillämpliga begränsningar som fastställts i kontraktet och i den utsträckning som tillåts av tvingande
lag, måste varje krav som ställts eller åtgärd som igångsatts av KÖPAREN prövas inom ett år efter LEVERANTÖRENS
leveransdatum.
13 ALLMÄNT
13.1 Kontraktet fastställer hela avtalet mellan parterna, och KÖPAREN har inte litat till någon framställan eller garanti, utom det
som uttryckligen fastställs skriftligen i kontraktet. Denna bestämmelse skall inte inverka på LEVERANTÖRENS ansvar för falska
uppgifter som lämnats i bedrägligt syfte.
13.2 Alla avståenden, eftergifter eller senareläggning av LEVERANTÖREN avseende att utöva sådan rättighet skall inte utgöra ett
avstående från rättigheter.
13.3 Detta kontrakt är personligt mellan KÖPAREN och LEVERANTÖREN och ingen av parterna får överföra eller överlåta några
rättigheter och förmåner häri, till någon annan person, utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten (sådan t
medgivande skall inte orimligen undanhållas eller fördröjas), såvida LEVERANTÖREN tillåts (utan att behöva erhålla medgivande)
(i) att överföra eller överlåta rättigheterna och förmånerna i kontraktet i helhet eller delvis till ett dotterbolag, holdingbolag, eller
dotterbolag till sådant holdingbolag tillhörande LEVERANTÖREN, samt (ii) att överföra eller överlåta till tredjepart sina rättigheter
för inkasso eller fordringar som härrör från kontraktet.
13.4 Inga ändringar, variationer eller avståenden i kontraktet eller något villkor däri skall vara gällande, såvida inte skriftligen
överenskommet mellan parternas behöriga företrädare.
13.5 Alla villkor i kontraktet eller dessa villkor som är eller kan vara ogiltiga eller overkställbara, skall omfattningen för denna
ogiltighet eller overkställbarhet anses vara särskiljbar och skall inte inverka på andra villkor i kontraktet eller på dessa villkor.
Ogiltig(a) eller ej verkställbar(a) bestämmelse(r) ska bytas mot en ersättningsbestämmelse som i närmaste grad motsvarar
parternas avsikter.
14 EXPORTKONTROLL OCH KONTROLLERAT BRUK
14.1 KÖPAREN skall inte utbjuda, importera eller exportera varorna i strid med (a) Förenta staternas, Förenta nationernas,
Europeiska kommissionens, eller andra sanktioner; eller (b) andra tillämpliga export- eller importrestriktioner.
14.2 Varor får inte på något vis användas, överföras, exporteras, återexporteras eller avfallshanteras eller säljas i samband med
något faktiskt eller misstänkt bruk med koppling till (a) kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller deras leveranssystem; eller
(b) föregångare för förbjudna eller kontrollerade ämnen.
14.3 KÖPARE innebär att varor inte ska säljas, exporteras, återexporteras, överföras, överlämnas, avledas eller på något sätt
kasseras i strid med följande (gemensamt kallade ”exportkontroller”): De amerikanska exportkontrollbestämmelserna (U. S. Export
Administration Regulations), de amerikanska bestämmelserna om internationell vapenhandel (U.S. International Traffic in Arms
Regulations) och all tillämplig lagstiftning, inklusive amerikanska sanktioner administrerade av de amerikanska
skattemyndigheterna. KÖPARE innebär även att inte, varken direkt eller indirekt, exportera, återexportera eller överföra till, eller på
något sätt tillgängliggöra några varor för användning i, Krimregionen, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller på någon annan plats
som strider mot tillämpliga exportkontroller; samt att all eventuell försäljning eller transport av någon färdig vara tillverkad av varor,
till något land eller någon region som omfattas av ett amerikanskt handelsembargo, endast kommer att ske i enlighet med tillämpliga
exportkontroller.
14.4 Leverans eller andra arrangemang varvid LEVERANTÖREN accepterar eller är tvingas åta sig utöver leveransplatsen enligt
avtalat INCOTERM, skall ske som KÖPARENS agent och KÖPAREN skall betala alla tullavgifter, skatter, avgifter eller utgifter som
åsamkas. Varor som inte mottas av KÖPAREN eller KÖPARENS fraktförare, kan lagerföras på KÖPARENS risk och bekostnad.
14.5 KÖPAREN ska ersätta LEVERANTÖREN för eventuella merkostnader eller utgifter som uppstått till följd av försening eller
underlåtenhet hos KÖPAREN att uppfylla sina export- eller importkrav

14.6 Förenta nationernas konvention från 1980 om internationell försäljning av varor (Wienkonventionen), samt Förenta nationernas
konvention om begränsningsperioden i Konventionen om internationell försäljning av varor, med ändringar, skall inte gälla, men de
internationella reglerna för tolkning av handelsvillkoren (Incoterms) skall tillämpas, utom då de strider mot föreskrifterna i villkoren.
14.7 KÖPAREN skall underrätta LEVERANTÖREN om några särskilda krav föreligger för import av varorna till landet för
LEVERANSEN.
14.8 KÖPAREN skall ansvara för riktiga uppgifter avseende detta och skall ansvarsbefria LEVERANTÖREN för alla kostnader,
förluster, eller skador som LEVERANTÖREN åsamkas genom att KÖPAREN tillhandahåller felaktiga uppgifter, eller på annat vis
inte följer villkoren i denna klausul 14.
15 KÖPARENS ÅTAGANDEN
15.1 KÖPAREN får inte använda något av LEVERANTÖRENS varumärken eller handelsnamn vid återförsäljning av varorna om
inte särskilt, skriftligt tillstånd har getts av LEVERANTÖREN på förhand. När LEVERANTÖREN samtycker till att tillhandahålla
varorna under KÖPARENS namn, garanterar KÖPAREN att instruktioner avseende tillverkning, packning, emballering, etikettering
och märkning (i) ska lämnas i god tid och på ett korrekt sätt, (ii) ska garantera efterlevnad av alla tillämpliga lagar och (iii) inte
inkräkta på tredje parts rättigheter. KÖPAREN ska följa alla tillämpliga lagar avseende lansering av produkten oavsett
försäljningsmarknad och ansvarar även för all kommunikation och alla interaktioner med sina kunder. LEVERANTÖREN kan hjälpa
KÖPAREN genom att tillhandahålla teknisk eller annan information och/eller bildmaterial eller liknande, men det slutgiltiga ansvaret
för varor sålda under KÖPARENS namn tillfaller endast och alltid KÖPAREN.
15.2 KÖPAREN skall ansvarsbefria LEVERANTÖREN från alla anspråk, förluster, kostnader och utfgifter (inklusive rättskostnader
eller böter) från tredje part, som LEVERANTÖREN åsamkats eller orsakats avseende varorna, vare sig direkt eller indirekt, genom
några handlingar eller underlåtenhet av KÖPAREN, dennes anställda eller agenter i detta avseende.
16 LAG
Dessa villkor och alla kontrakt ska regleras och uttolkas i enlighet med schweizisk lagstiftning. Parterna samtycker (a) till att inlämna
varje tvist som uppstått vid eller i anslutning till villkoren och/eller kontraktet till exklusiv jurisdiktion hos handelsdomstolarna i
kantonen Zürich, och (b) till att LEVERANTÖREN kan välja att vidta åtgärd eller rättsliga förfaranden inför domstolen belägen i det
land där (i) dennes huvudkontor är registrerat eller där (ii) LEVERANTÖREN har drabbats av skada. I bägge fallen frånsäger sig
KÖPAREN varje rättighet att vända sig till annan (andra) domstol(ar) än den som utsetts av LEVERANTÖREN. Förhandlingar skall
föras på engelska.
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