
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
DESSA VILLKOR INNEHÅLLER PARAGRAFER OM UNDANTAG OCH   BEGRÄNSNINGAR 

1.  DEFINITIONER 
”KÖPAREN” personen (personerna), enheten eller företaget som har för avsikt att köpa Varorna från 
LEVERANTÖREN. 
”Villkoren” dessa villkor för leverans av Varorna. 
”Avtalet” är varje avtal som ingås mellan KÖPAREN och LEVERANTÖREN för leverans av Varorna, och 
omfattar, men är inte begränsat till, ramavtal med kvantitetsangivelse (s.k. call-off contracts) som 
varar under en överenskommen tidsperiod och engångsbeställningar, och som innehåller dessa 
Villkor och Beställningen. 
”Varorna” alla slags varor som ska levereras av LEVERANTÖREN.  
”Beställningen” KÖPARENs anvisningar om att Varorna ska levereras (eller KÖPARENs godkännande av 
Leverantörens erbjudande att leverera desamma), omfattande alla eventuella associerade tekniska 
specifikationer eller andra leveranskrav. 
”Priset” det pris för Varorna som anges i Avtalet eller som i annat fall har avtalats skriftligen. 
”LEVERANTÖREN” Ingredion Germany GmbH (inklusive dennas efterträdare och rättsinnehavare). 

 

2 BESTÄLLNING, VARORNAS TILLGÄNGLIGHET, ÄNDRING OCH ANNULLERING AV    ORDER 
2.1 LEVERANTÖREN ska sälja och KÖPAREN ska köpa Varorna i enlighet med Villkoren som anges här. 
2.2 Inget Avtal existerar innan LEVERANTÖREN har bekräftat sitt godkännande (antingen skriftligen eller ge- 
nom att påbörja arbetet  i enlighet med Beställningen). 

En bekräftelse av beställningen (orderbekräftelse) från LEVERANTÖREN är  inte en slutgiltig acceptans av 
beställningen eller en bekräftelse på leverans av varorna. LEVERANTÖREN förbehåler sig rättigheten att 
närsomhelst efter mottagandet av beställningen att acceptera, avböja eller annullera (helt eller delvis) 
beställningen oavsett orsak. LEVERANTÖREN skall medela KÖPAREN om detta. LEVERANTOREN kan 
också begära ytterligare information eller verifiering före en slutgiltig bekräftelse av beställningen.    
2.3 Inga villkor som har föreslagits av KÖPAREN (antingen före eller efter bekräftelse eller godkännande från 
LEVERANTÖREN ) ska gälla. Varje begäran från KÖPAREN om leverans eller godkännande från KÖPAREN 
av de levererade Varorna utgör, oaktat eventuella villkor som har föreslagits av KÖPAREN eller annan 
handling från KÖPARENs sida, ett fullständigt godkännande av dessa Villkor. 
2.4 Beskrivningar och specifikationer som finns i broschyrer och annat material är till för allmän information 
och ingår inte i Avtalet. Varje offert som lämnas av LEVERANTÖREN lämnas utan förpliktelse och utgör inte 
ett erbjudande om försäljning. 
2.5 Bekräftelsen av beställningen är avhängigt av varornas tillgänglighet nu eller i framtiden. Om produkter- 
na inte finns tillgängliga för leverans den uppskattade leveransdagen förbehåller sig LEVERANTÖREN rätten 
att skjuta upp leveransen, med reservation för KÖPARENs rätt att annullera enligt artikel 3.1. 
2.6 Om KÖPAREN begär och LEVERANTÖREN efter eget gottfinnande godkänner en ändring eller annullering 
av KÖPARENs beställning, har LEVERANTÖREN rätt att lägga på en avgift för förluster, kostnader och utgifter 
som LEVERANTÖREN drabbats av eller ådragit sig som en direkt följd av ändringen eller annulleringen, och 
KÖPAREN är förpliktad att betala denna avgift. 

 

3 LEVERANS 
3.1 Leveransdatumen som det hänvisas till i Avtalet är endast uppskattningar. Om LEVERANTÖREN missly- 
ckas med att leverera på ett uppskattat leveransdatum (i annat fall än vad som anges i paragraf 3.3 och 3.4) 
har KÖPAREN endast rätt att begära skadestånd om Varorna fortfarande inte har levererats på utgången av 
den 28:e dagen efter det att ett skriftligt meddelande lämnats till LEVERANTÖREN från KÖPAREN på eller 
efter det uppskattade leveransdatumet. Om det överenskomna Avtalet omfattar mer än en engångsbeställ- 
ning, berättigar en sen leverans inte till uppsägning av Avtalet som helhet. 
3.2 Såvida inget annat skriftligen har godkänts av LEVERANTÖREN ska Varorna levereras till den leverans- 
plats som anges i Avtalet. 
3.3 Utan att det påverkar några andra rättigheter eller gottgörelser kan LEVERANTÖREN skjuta upp alla 
leveranser enligt Avtalet eller alla andra avtal som LEVERANTÖREN har med KÖPAREN om (a) betalningen 
har förfallit till betalning i enlighet med Avtalet eller andra sådana avtal eller (b) om någon av händelserna 
som beskrivs i paragraf 9.2 inträffar. Leveranserna kan skjutas upp tills LEVERANTÖREN mottar eller är helt 
säker på att motta varje utstående betalning och/eller, allt efter omständigheterna, att få betalt för sådana 
aktuella eller framtida leveranser. 
3.4 LEVERANTÖREN kan, utan ansvar gentemot KÖPAREN, skjuta upp leveransen eller annullera en beställ- 
ning om leveransen enligt LEVERANTÖRENs rimliga uppfattning inte skulle uppfylla kraven i LEVERANTÖ- 
RENs policy för säkerhet, hälsa och miljö eller tillämpliga lagar och bestämmelser. 
3.5 KÖPAREN ska till LEVERANTÖREN betala alla kostnader associerade med KÖPARENs underlåtenhet att 
motta Varorna för leverans eller LEVERANTÖRENs uteblivna leverans i enlighet med paragraf 3.4. Detta 
omfattar men är inte begränsat till kostnader för returtransport, förseningsavgifter, förvaring, ny leverans 
eller bortskaffande. 
4 PRIS 
Priset för Varorna är   det som är tillämpligt på avsändningsdatumet. Priset är exklusive moms enligt gällande 
momssats, energi skatter och alla andra skatter och avgifter, som skall betalas av KÖPAREN i tillägg till 
Priset. Priserna i offerterna är baserade på valutasituationen, frakt- och tullkostnader, råvarukostnader 
samt andra tillämpliga avgifter och kostnader vid tidpunkten för offerten, bekräftelsen eller relevant Pris 
Avtal. LEVERANTÖREN förbehåller sig rätten att göra prisändringar – som ska  betalas av köparen (även 
om beställningen har  bekräftats)  om kostnaderna för dessa faktorer skulle öka, inkluderat: 
valutaförändringar tillämpliga för leverans av Varorna eller några av materialen som ingår vid 
produktion av Varorna; nya eller ökade fraktavgifter, transportkostnader, tullavgifter, andra avgifter, 
lisensavgifter eller andra beskattningar och/eller kostnader för råmaterial, ökningar av 
produktionskostnader och/eller leverans på grund av godkänd lagstiftning eller förordning utfattad, eller 
andra statliga avgifter, kostnadsökningar för material för tillverkning av Varorna (eller andra ingående 
material).   
5 BETALNING 
5.1 Betalning netto kontant eller annan clearad betalning ska ske senast 30 dagar från fakturadatumet såvida 
inte något annat uttryckligen anges i Avtalet. Tidpunkten för betalningen är av betydelse. 
5.2 LEVERANTÖREN är berättigad till men inte förpliktad att debitera KÖPAREN ränta för belopp som förfallit 
till betalning, vilken på begäran genast ska betalas av KÖPAREN, från förfallodatumet upp till datumet för 
den faktiska betalningen, såväl efter som före fastställandet. Räntesatsen är 4 % per år över Europeiska 
centralbankens aktuella basränta. Denna ränta ökar för varje dag och ska läggas samman månadsvis. 
5.3 KÖPAREN har ingen rätt till ersättning för något belopp som ska betalas till LEVERANTÖREN. 
5.4 LEVERANTÖREN har rätt att stämma för priset även om inte äganderätten till några av Varorna har 
överlåtits till KÖPAREN. 
6 FORCE MAJEURE 
LEVERANTÖREN kan, utan att ställas till ansvar för det, skjuta upp, reducera eller annullera beställningar 
eller leveranser om leverantören hindras, fördröjs eller förhindras att tillverka eller leverera Varorna på 
grund av omständigheter som ligger bortom dess rimliga kontroll. Dessa omfattar, men är inte begränsade 
till, anställningstvister, ogynnsamma väderförhållanden, olyckor, brist på eller oförmåga att anskaffa råvaror 
och arbetsresurser, stopp på anläggning eller maskineri, terrorism, force majeure, brand, krig, nationella 
kriser, översvämning, explosion, problem med eller brist på transport, handlande eller icke handlande från 
regeringshåll. 
7 GARANTIER 
7.1 Kvalitet – Om Varorna hanteras och förvaras på tillbörligt sätt av Köparen eller Köparens ombud 
garanterar Leverantören att Varorna vid tiden för leverans i alla materialhänseenden överensstämmer med 
den avtalade specifikationen, eller, om ingen sådan finns, med LEVERANTÖRENs specifikation för Varorna. 
Med förbehåll för paragraf 10, ska KÖPAREN undersöka Varorna vid mottagandet och inom 14 dagar från 
mottagandet underrätta LEVERANTÖREN om varje defekt som är rimligt synbar vid denna undersökning. Alla 
defekter som inte är så synbara ska meddelas inom 14 dagar från det att de upptäcks. Så snart en ej synbar 
defekt upptäcks ska KÖPAREN sluta använda Varorna, och, i enlighet med LEVERANTÖRENs anvisningar, re- 
turnera alla Varor och behållare som fortfarande finns tillgängliga och i varje händelse bistå LEVERANTÖREN 
med all nödvändig hjälp så att Leverantören kan genomföra en undersökning. KÖPAREN måste i samtliga 
fall meddela en ej synbar defekt inom 6 månader efter mottagandet. Om dessa villkor uppfylls kommer att 
LEVERANTÖREN att byta ut alla Varor som inte uppfyller specifikationerna (eller, om detta inte rimligen är 
praktiskt genomförbart, återbetala priset (eller en skälig del av det)) och återbetala alla skäliga returnerings- 
kostnader. Denna förpliktelse är LEVERANTÖRENs enda ansvar för Varor som inte uppfyller specifikationerna. 
7.2 Rekommendationer – Rekommendationer eller råd som ges (såväl före som efter leverans) angående 
funktion, användning, förvaring, hantering eller bortskaffande av Varorna vid försäljning eller i teknisk doku- 
mentation eller som svar på en förfrågan eller i någon annan form ges i god tro, men hur tillförlitliga dessa 
är ankommer det ytterst på KÖPAREN att ensam bedöma (vid behov genom försöksprocesser) och LEVER- 
ANTÖREN påtar sig inget ansvar för sådana rekommendationer eller råd. Det ges ingen garanti för Varornas 
kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål, och alla underförstådda bestämmelser i lagstiftningen vilka 
berör kvalitet, beskrivning eller lämplighet för ett visst ändamål (enligt lagarna i varje jurisdiktion) undantas, 
förutom i de fall det är olagligt att undanta dessa bestämmelser. 

 

8) UPPSÄGNING 
Utan att det påverkar andra rättigheter och gottgörelser har LEVERANTÖREN rätt att säga upp Avtalet genom 
meddelande till KÖPAREN i det fall KÖPAREN bryter mot sina förpliktelser enligt Avtalet eller om någon av 
händelserna som beskrivs i paragraf 9.2 inträffar. Priset för Varor som levererats men sedan inte betalats 

förfaller då omedelbart till betalning. 
 

9 ÄGANDERÄTT OCH RISK 

9.1 Äganderätten överlåts inte förrän LEVERANTÖREN mottar en clearad full betalning för Varorna och 
alla andra Varor som LEVERANTÖREN enligt avtal ska leverera till KÖPAREN och som då förfaller till 
betalning. Om beloppet redan har förfallit till betalning eller om någon av händelserna som beskrivs i 
paragraf 9.2 in-träffar har LEVERANTÖREN rätt att återfå eller på nytt sälja alla Varor som inte har sålts 
på nytt (eller sålts på nytt med förbehåll för bibehållande av äganderätt), samt att träda in i KÖPARENs 
lokaler för detta ändamål. Äganderätten till alla Varor som det arbetas på tillhör fortfarande 
LEVERANTÖREN såvida de inte är fullstän- digt införlivade i andra Varor eller material. Till dess att 
övergår ska Varorna anses som LEVERANTÖRENs depositionsmottagare och betrodda ombud och 
Varorna ska förvaras separat och identifieras som tillhörande LEVERANTÖREN och försäkras för sitt 
fulla återställningsvärde. 
9.2 KÖPARENs rätt att använda Varorna eller återförsälja Varorna till sina kunder ska upphöra och alla belopp 
som i enlighet med kontraktet ska betalas till LEVERANTÖREN ska genast förfalla till betalning om KÖPAREN 
blir föremål för någon form av konkursförvaltning eller utredning (antingen utanför domstolen eller på annat 
sätt); likvidation (annat än för en sammanslagning eller rekonstruktion i god tro och för att bli solvent); kon- 
kurs; någon form av förlikning med fordringsägarna; något av det föregående i enlighet med motsvarande 
utländska bestämmelser eller förfaranden som påverkar KÖPAREN eller om KÖPAREN föreslår något av det 
föregående eller om LEVERANTÖREN anser att något av det föregående håller på att inträffa. 
9.3 Alla risker för Varorna övergår vid leveransen vid den leveransplats som anges i Avtalet. 
9.4 Alla immateriella rättigheter i eller till Varorna, tillverkningen, utvecklingen och skapandet av dem 
(inklusive förbättringar av dessa) ska tillhöra eller utövas av LEVERANTÖREN (vare sig det är på uppdrag av 
köparen eller inte) och KÖPAREN ska, på LEVERANTÖRENs begäran och bekostnad, utföra alla handlingar och 
upprätta alla dokument som är nödvändiga för att bekräfta dessa rättigheter eller överföra dessa rättigheter 
till  LEVERANTÖREN. 
9.5 KÖPAREN ska inte till någon annan part lämna ut någon konfidentiell information som tillhör LEVERAN- 
TÖREN eller som LEVERANTÖREN har laglig tillgång till (omfattande, men inte begränsat till, specifikationer, 
formler, tillverkningsprocesser, sakkunskaper och annan teknisk eller ekonomisk information), eller använda 
sådan information för något ändamål förutom sådana som uttryckligen godkänts skriftligen av LEVERANTÖ- 
REN. 
9.6 För att skydda äganderätten till och konfidentialiteten hos varorna som tillhör LEVERANTÖREN ska 
KÖPAREN inte (i) analysera eller låta analysera eller bevilja analys av något prov eller levererade Varor 
(förutom i den utsträckning som rimligen kan krävas av säkerhetsskäl),och inte heller (ii) kopiera eller tillåta 
kopiering av Varorna. 

10 . MEDDELANDE OM UTEBLIVEN LEVERANS 
10.1 KÖPAREN ska skriftligen meddela speditören och LEVERANTÖREN (en underskrift av behörig person på 
speditörens fraktsedel eller leveransdokument är inte tillräckligt) inom följande tidsgränser: 
10.1.1 För förlust från en förpackning eller från en opaketerad försändelse eller för en skadad eller 
utebliven leverans av någon del av en försändelse eller för en för liten eller för stor leverans: inom 3 
arbetsdagar från leverans av försändelsen eller delförsändelsen med ett efterföljande skriftligt anspråk 
med angiven beräknad förlust inom 7 arbetsdagar efter avslutad transport (med ”arbetsdagar” menas 
alla dagar utom lördagar, söndagar och helgdagar i det land dit varorna ska); 10.1.2 För utebliven 
leverans av en hel försändelse: inom 7 dagar efter meddelande om att leveransen har skickats, med ett 
efterföljande skriftligt anspråk med angiven beräknad förlust inom 14 dagar efter påbörjad transport; 
10.1.3 Köparen skall alltid notera alla synliga skador av mottaget goods på fraktsedel innan dessa 
signeras och återlämnas till chafför vid inleverans. 
11 FÖR LITEN ELLER FÖR STOR LEVERANS 
LEVERANTÖRENs viktkontroll när produkten lämnar fabriken är slutgiltig. LEVERANTÖREN får 
leverera en vikt eller volym som är 10 % större eller mindre än den som beställts. KÖPAREN ska 
betala för den faktiska vikt eller volym som levereras inom dessa gränser. Med förbehåll för paragraf 
10.1.1 ska LEVERANTÖREN så snart som det är praktiskt möjligt leverera det som eventuellt fattas i 
en leverans eller hämta överskottet av en leverans inom dessa gränser. Om KÖPAREN underlåter att 
meddela att en leverans faller utanför dessa gränser i enlighet med 10.1.1 eller använder eller bedriver 
handel med dessa Varor är KÖPAREN skyldig att betala för dem till avtalsenligt pris.  

 

12UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR 
12.1 LEVERANTÖRENS sammanlagda ansvar gentemot KÖPAREN för varje krav eller rad med sammanhän- 
gande krav, oavsett om dessa uppkommer genom avtalet, genom kränkning (vilket omfattar men inte är 
begränsat till försumlighet), brott mot lagstadgade krav, vilseledande uppgifter (såvida de inte är olagliga), 
strikt ansvar eller på annat sätt, är begränsat till ett belopp som är lika med fakturavärdet på Varorna som 
kravet avser, plus fakturavärdet på alla andra Varor som kravet avser och som KÖPAREN har anskaffat och 
betalat för inom de 90 dagar som direkt föregår Leverantörens mottagarbevis för kravet. Samtliga belopp är 
exklusive moms (eller motsvarande försäljningsskatt) och alla associerade transportoch tullkostnader. 
12.2 LEVERANTÖREN är inte vid något tillfälle ansvarig gentemot KÖPAREN för dennes förlorade vinster, 
förlorade marginal, förlorade kontrakt, förlorad verksamhet, förlorad goodwill eller eventuella indirekta 
skador eller följdskador som uppkommer till följd av eller i samband med Avtalet. 
12.3 LEVERANTÖRENs ansvar för (i) bedrägeri eller (ii) grov oaktsamhet eller (iii) dödsfall eller personskada 
som har samband med leverans av Varorna och som orsakats av LEVERANTÖRENS försumlighet kan inte på 
något sätt undantas, inskränka eller begränsa. 

 

13ALLMÄNT 
13.1 Avtalet återger hela överenskommelsen mellan parterna och KÖPAREN har inte åberopat någon utfästel- 
se eller garanti förutom vad som uttryckligen anges skriftligen i Avtalet. Denna bestämmelse påverkar inte 
LEVERANTÖRENs ansvar för vilseledande  uppgifter. 
13.2 Ingen avsägelse, eftergivande eller försening från LEVERANTÖRENs sida när det gäller att uppfylla 
rättigheterna utgör någon  ansvarsfrihetsgrund. 
13.3 Detta är ett personligt Avtal mellan KÖPAREN och LEVERANTÖREN och ingen av parterna ska tilldela 
eller överföra några rättigheter och förmåner i enlighet härmed till någon annan person utan den andra 
partens skriftliga medgivande (vilken inte får undanhållas eller dröja orimligt länge) under förutsättning att 
LEVERANTÖREN tillåts (utan att behöva erhålla medgivande) (i) att helt eller delvis tilldela eller överföra rät- 
tigheterna och förmånerna som uppkommer genom Avtalet till något av sina dotterbolag, holdingbolag eller 
dotterbolag till ett sådant holdingbolag (såsom dessa definieras i aktiebolagslagen Companies Act 2006 (och 
i dess ändringar, tillägg och ersättningar)) och (ii) att tilldela eller överlåta till tredje part sin rätt att samla in 
skulder eller fordringar som uppkommit genom Avtalet. 
13.4 Ingen ändring, variation eller avsägelse av detta Avtal eller någon av bestämmelserna i det ska gälla, 
såvida det inte har avtalats skriftligen mellan parternas auktoriserade representanter. 13.5 Varje 
bestämmelse i detta Avtal vilken är eller kan vara ogiltig eller otillämplig ska i den utsträckning den är 
ogiltig eller otillämplig anses möjlig att särskilja och den ska inte påverka några andra bestämmelser i detta 
Avtal. 

 

14 EXPORTKONTROLL OCH KONTROLLERAD ANVÄNDNING 
14.1 KÖPAREN ska inte importera eller exportera Varorna i strid mot (a) Storbritanniens, FN:s, EU:s eller 
andrainstansers tillstånd eller (b) andra tillämpliga export- och importrestriktioner. 
14.2 Varorna får inte på något sätt användas eller bortskaffas eller säljas i samband med faktiskt eller miss- 
tänkt användning som har att göra med (a) kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller leveranssystem 
för dessa, eller (b) baser till förbjudna eller reglerade ämnen. 
14.3 Leverans eller andra arrangemang som LEVERANTÖREN samtycker till eller är förpliktad att åta sig 
utanför leveransplatsen enligt överenskomna INCOTERM ska göras som KÖPARENs ombud och KÖPAREN ska 
betala alla tillhörande pålagor, avgifter och omkostnader. Varor som inte tas in av KÖPAREN eller KÖPARENs 
speditör kan magasineras på KÖPARENs risk och bekostnad. 
14.4 KÖPAREN ska till LEVERANTÖREN återbetala alla extra kostnader och utgifter som har orsakats av en 
försening eller uraktlåtenhet från KÖPAREN att fullfölja sina exportskyldigheter. 
14.5 FN:s konvention från 1980 om internationella köp av varor (Wienkonventionen) är inte tillämplig, men 
de internationella bestämmelserna för tolkning av handelsvillkor (Incoterms) ska vara tillämpliga förutom då 
strider mot bestämmelserna i Villkoren. 
14.6 KÖPAREN ska underrätta LEVERANTÖREN om alla speciella krav för import av Varorna till landet där de 
ska levereras. 
14.7 Köparen garanterar att man inte omfattas av OFAC-listan (Office of Foreign Assets Controls) som en s.k. 
„Specially Designated National or Blocked Person“, och att man inte hanterar produkten i strid med USA:s 
lagar och regler angående kontroll av export. 

 

15KÖPARENS SKYLDIGHETER 
15.1 KÖPAREN ska inte använda något av LEVERANTÖRENs varumärken eller varunamn vid vidareförsäljnin- 
gen av Varorna. 
15.2 KÖPAREN ska hålla LEVERANTÖREN skadelös mot alla anspråk, förluster, kostnader och utgifter 
(inklusive rättsliga kostnader) som berör tredje part och som LEVERANTÖREN drabbats av eller ådragit sig i 
samband med Varorna och som uppkommit som en direkt eller indirekt följd av någon handling eller försum- 
melse från KÖPAREN, dess anställda eller ombud. 
16 LAGSTIFTNING 
Avtalet ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning. KÖPAREN samtycker till att a) under- 
kasta sig de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion och b) LEVERANTÖREN har rätt att åberopa de 
engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. 


