Nordic Sugar AB – org.nr 556456-1602
Allmänna köp- och leveransvillkor
- Endast avsedda för kommersiella transaktioner -
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Generellt
Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (nedan de “Allmänna Villkoren”) ska exklusivt tillämpas på alla beställningar och köp
som Nordic Sugar AB (nedan “Köparen”) gör från en tredje part (nedan “Leverantören”). Villkor från Leverantören som avviker
från eller strider mot de Allmänna Villkoren erkänns inte av Köparen, såvida inte – och endast i den utsträckningen - Köparen
uttryckligen och skriftligen erkänner sådana villkor. De Allmänna Villkoren ska tillämpas även då Köparen utan förbehåll
accepterar en leverans eller tjänst även om Köparen är medveten om Leverantörens avvikande eller motstridiga villkor.
Med “Produkter” avses i de Allmänna Villkoren alla varor, arbeten och/eller tjänster som ska levereras eller utföras av
Leverantören till/för Köparen. Bankdag innebär dag utom lördag, söndag eller helgdag för Köparen (nedan ”Bankdag”).
Ändringar och/eller tillägg till de Allmänna Villkoren ska överenskommas skriftligen mellan Leverantören och Köparen för att bli
giltiga.
Erbjudanden, beställningar och tillägg
Beställning ska för att vara giltiga göras skriftligen.
Har Leverantören inte möjlighet att tillmötesgå Köparens beställning eller något villkor däri, ska Leverantören utan dröjsmål från
det att Leverantören erhöll beställningen skriftligen informera Köparen därom.
Ändring eller tillägg till beställning ska bli del av avtalet endast om båda parter skriftligen överenskommer därom.
Dokument, specifikationer, kvalitetsriktlinjer och beskrivningar som Leverantören lämnar eller hänvisar till ska anses utgöra en
del av Leverantörens erbjudande.
Leverantören ska ansvara för sina egna kostnader och utgifter i anslutning till erbjudande- och förhandlingsfasen, särskilt
avseende kostnader och utgifter för besök, planering inför erbjudanden och projekt, kostnadsestimat och ritningar etc.
Pris
Det överenskomna priset ska vara fast.
Kostnader, skatter, tullar och andra avgifter ska bäras av Leverantören. Om dessa avgifter ökar till följd av tvingande lag eller
det införs nya avgifter till följd av tvingande lag efter det att beställningen har gjorts, ska Köparen bära sådan ökning.
Transport
Leverans ska ske DDP till den överenskomna leveransorten (Incoterms 2010), om inte annat överenskommits skriftligen.
Livsmedel ska transporteras i för ändamålet avsedda vägfordon vilka märkts enbart för livsmedel i enlighet med EU förordning
nr. 852/2004 samt andra, tillämpliga lagar och förordningar.
Leverantören ska transportera kemikalier och/eller avfall i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
Parten som är ansvarig för transporten av Produkterna ska ansvara för att teckna och vidmakthålla transportförsäkring samt
ansvara för kostnaden för sådan försäkring.
Riskövergång
Risken för Produkterna ska övergå till Köparen i enlighet med ovannämnda Incoterm (jfr. punkt 4.1), dock aldrig före
överenskommet leveransdatum, jfr. punkt 7.5. Om leveransen innefattar installation, kommission eller tjänster, ska risken övergå
vid Köparens skriftliga accept.
Leveranstidpunkt och dröjsmål
I syfte att fastställa tidpunkten för leverans eller avhjälpande (jfr. punkt 11), ska den relevanta tidpunkten vara datumet för
mottagande på den överenskomna leveransorten. Beträffande leveranser som innefattar installation, kommission eller
avhjälpande, ska den relevanta tidpunkten vara datumet för Köparens accept. Har en leveransperiod överenskommits ska
denna börja löpa den dag då beställningen görs.
Äganderätten till Produkterna ska övergå till Köparen vid leverans (jfr. punkt 6.1).
Leverantören ska vid dröjsmål orsakat av Leverantören vara förpliktad att betala ett vite om 0,2 % av det totala kontraktsvärdet
för varje påbörjad dag som dröjsmålet pågår, dock aldrig sammanlagt mer än 5 % av det totala kontraktsvärdet. Betalning av
vite ska på intet sätt begränsa Köparens rätt att kräva skadestånd i enlighet med tillämplig lag eller de Allmänna Villkoren. Vitet
ska dock dras av från skadeståndsbeloppet.
Vid väsentligt dröjsmål i förhållande till ett överenskommet leveransdatum ska Köparen, utan skyldighet att först framföra en ny
leveranstidpunkt och oberoende av vad som framgår av punkt 6.3 eller annan lagstadgad rätt, vara berättigad att efter eget
bestämmande helt eller delvis häva avtalet eller att i skälig utsträckning anskaffa ersättningsprodukter från tredje part och kräva
ersättning för skadan från Leverantören.
Kan dröjsmål med leverans, utförande eller avhjälpande förutses ska Leverantören omedelbart skriftligen informera Köparen
därom samt om anledningen till dröjsmålet.
Leveranssedel, märkning och paketering
En leveranssedel innehållande minst nedanstående information ska medfölja varje leverans:
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Leverantörens namn, postadress, mailadress och telefonnummer,
namn på och beskrivning av Produkterna,
volym/kvantitet,
leveransort,
Köparens beställningsnummer och datumet för beställningen,
Leverantörens och/eller tillverkarens artikelnummer och produktions-/satsnummer samt, om möjligt eller
överenskommet, Köparens material-/satsnummer,
information avseende märkning (se punkt 7.2); och
analyscertifikat, om tillämpligt eller överenskommet.

Leverantören garanterar att alla Produkter är märkta och paketerade i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och
bestämmelser gällande för den överenskomna leveransorten, vilket innefattar bestämmelser avseende spårning av Produkterna.
Märkningen ska återges i alla leveranssedlar.
För de fall Leverantören gjort några produktpåståenden, produktutfästelser eller lämnat några produktgarantier ska
Leverantören, på Köparens begäran, till Köparen överlämna ett intyg från [en oberoende] tredje man vilket intyg ska bekräfta
sådana påståenden, utfästelser eller garantier.
På Köparens begäran ska Leverantören informera Köparen om alla substanser i Produkterna.
Köparen ska inte vara skyldig att ta emot en leverans av Produkter på för den överenskomna leveransorten onormala
arbetstider, före det överenskomna leveransdatumet eller att ta emot en ofullständig leverans. Skulle Köparen acceptera
leverans innan det överenskomna leveransdatumet, ska Produkterna lagras hos Köparen på Leverantörens risk och kostnad
fram till och med det överenskomna leveransdatumet.
Produkterna ska paketeras ändamålsenligt för att undvika att skada uppstår under transport. Det ska inte användas mer
förpackningsemballage än vad som krävs för att uppfylla detta ändamål.
Undersökning
Om det följer av tvingande lag ska Köparen utan oskäligt dröjsmål efter mottagande av en leverans undersöka om leveransen
motsvarar kvantiteten och typen av beställda Produkter och om det finns några yttre synliga transportskador eller andra synliga
fel eller brister. Sådan yttre okulär undersökning ska inte eliminera eller begränsa Köparens rätt att initiera åtgärder i enlighet
med tillämplig lag eller de Allmänna Villkoren avseende fel eller brister som inte upptäcktes vid sådan undersökning (”dolda fel
och brister”).
Skulle Köparen upptäcka ett synligt fel eller brist under den yttre okulära undersökningen, ska Köparen informera Leverantören
om sådant fel eller brist inom fjorton (14) Bankdagar från upptäckten. Skulle Köparen upptäcka ett dolt fel eller brist vid ett
senare tillfälle ska Köparen informera Leverantören därom inom fjorton (14) Bankdagar från upptäckten.
Fakturor
Leverantören har endast rätt att utfärda fakturor efter det att de relevanta Produkterna levererats.
Alla fakturor ska utfärdas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och ska innehålla åtminstone den information som
framförs i punkt 7.1, med undantag av information avseende märkning och analyscertifikat. Uppfylls inte föregående krav ska
fakturan inte förfalla till betalning.
Betalning, kvittning och överlåtelse av fordran
Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar netto efter erhållande från Leverantören av korrekt utfärdad faktura. Köparen ska
dock alltid vara berättigad att betala på den onsdag som följer efter förfallodagen utan att betalningen ska anses vara försenad
eller ge rätt till förseningsavgift eller dröjsmålsränta. Skulle den aktuella onsdagen vara en helgdag för Köparen, ska betalning
ske följande Bankdag.
Vid försenad betalning ska Leverantören kunna kräva dröjsmålsränta och avgifter endast i enlighet med tillämplig lag.
Köparen ska vara berättigad att kvitta motkrav mot Leverantörens betalningsanspråk.
Överlåtelse av fordran ska vara tillåtet endast om Köparen på förhand skriftligen ger samtycke till sådan överlåtelse.
Köparens betalning ska inte anses som ett avstående av någon rättighet med anledning av fel eller brist eller annan rättighet
som följer av tillämplig lag eller de Allmänna Villkoren.
Fel och garanti
Leverantören garanterar att Produkterna överensstämmer med beställningen och de överenskomna specifikationerna. Vidare
garanterar Leverantören att Produkterna är förenliga med tillämplig EU-lagstiftning, lag, förordningar och övriga bestämmelser
på den överenskomna leveransorten.
Om det förekommer brist i Produkterna eller om de i övrigt inte överensstämmer med de ovan nämnda garantierna (punkt 11.1)
ska Leverantören på egen bekostnad och efter Köparens bestämmande antingen reparera bristen eller byta ut de bristfälliga
Produkterna inom en skälig tid fastställd av Köparen. Köparens bestämmande ska utövas rättvist och skäligt. Denna punkt ska
vara tillämplig också på leveranser som undersöks med stickprov.
Leverantören ansvarar för kostnader och risk med anledning av returnering av bristfälliga Produkter.
Skulle Leverantören misslyckas att avhjälpa (dvs. reparera eller byta ut) en brist inom en skälig tid bestämd av Köparen, ska
Köparen efter eget bestämmande vara berättigad att antingen:
(I) häva avtalet helt eller delvis utan att skadeståndsansvar uppstår,
(II) kräva prisavdrag; eller
(III) avhjälpa (själv eller genom tredje part) på Leverantörens bekostnad.
Förutsatt att Köparen har ett särskilt starkt intresse av omedelbart avhjälpande för att undvika ansvar för Köparens egen
försening eller andra brådskande skäl, ska Köparen ha rätt att begära avhjälpande (dvs. reparera eller byta ut) utan att en skälig
tid fastställts.
Punkt 11.1-11.5 ska inte begränsa Köparens rätt att kräva skadestånd.
Vidtar Leverantören efterföljande fullgörelse eller reparation ska garantiperioden i punkt 11.8 åter börja löpa.
Garantiperioden ska vara tre (3) år, såvitt längre tid inte föreskrivs i lag.
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Garantiperioden börjar löpa från och med det att risken övergår (punkt 5).
Ytterligare eller andra av Köparen lagstadgade rättigheter påverkas inte av ovanstående.
Immateriella rättigheter
Leverantören garanterar och intygar att de Produkter som levereras till Köparen inte gör intrång i tredje parts immateriella
rättigheter.
Leverantören ska ersätta och hålla Köparen fri från alla anspråk som härrör från en överträdelse, direkt eller indirekt, av någon
tredje parts immateriella rättigheter och eventuella kostnader eller utgifter (t.ex. skäliga ombudskostnader) i anslutning därtill.
Vid brott mot denna garanti ska Leverantören på egen bekostnad och i den mån det är möjligt, skaffa nödvändiga tillstånd eller
godkännanden att använda Produkterna, eller - efter Köparens eget bestämmande - ersätta eller ändra Produkterna till samma
eller bättre kvalitet så att de uppfyller överenskomna specifikationer och krav och därigenom åtgärdar överträdelsen.
Underleverantörer
Anlitande av underleverantör kräver Köparens föregående skriftliga samtycke. Leverantören ska alltid - oaktat Köparens
skriftliga samtycke - vara ansvarig för alla skyldigheter enligt detta avtal, inklusive de Allmänna Villkoren.
Konfidentiell information
Beställningen, avtalet och alla tillhörande handlingar såväl som uppgifter som utbyts i form av affärshemligheter mellan parterna
i samband med parternas affärsförhållande ska hållas konfidentiellt av vardera part. Varje part ska införa ett motsvarande
åtagande för sina underleverantörer. Den part som bryter mot detta åtagande ska vara ansvarig för alla direkta och visade
förluster och skador som åsamkats den andra parten på grund av brott mot denna tystnadsplikt.
Skyldigheten att upprätthålla sekretess ska inte tillämpas om part är eller blir skyldig att lämna ut konfidentiell information (i)
genom beslut av en behörig domstol eller statlig order, eller (ii) enligt gällande lag, förutsatt att där om så är möjligt den
utlämnande parten ska först underrätta den andra parten om en sådan skyldighet och på begäran ge den andra parten möjlighet
att invända mot en sådan skyldighet i förekommande fall.
Parterna ska ha rätt att yppa konfidentiell information till sina närstående bolag.
Köparens material
Allt material som Köparen tillhandahåller Leverantören ska förbli Köparens egendom och får endast användas för att fullfölja
avtalet. Leverantören ska under alla omständigheter vara ansvarig för skador på, förstörelse och/eller förlust av sådant material
eller delar därav enligt gällande lag
Produktansvar
Leverantören ska vara ansvarig för alla skador som orsakats av brist i Produkterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till,
personskada, inklusive skada på Köparens anställda, och skada på egendom eller varor, oberoende av om de är ägda av
Köparen eller tredje part. Leverantören är således skyldig att kompensera och hålla Köparen skadeslös beträffande alla anspråk
gällande produktansvar som riktas mot Köparen från tredje part samt alla kostnader och utgifter (t.ex. rimliga advokatkostnader)
som uppkommer i anslutning därtill.
Leverantören ska ansvara för alla kostnader och utgifter inklusive kostnader för eventuella återkallandeåtgärder.
Skulle tredje part inleda ett skadeståndsförfarande mot Leverantören eller Köparen gällande produktansvar, ska den berörda
parten omedelbart underrätta den andra parten skriftligen därom. Leverantören och Köparen ska underkasta sig jurisdiktionen
hos domstol på den ort där tredje part inlett skadeståndförfarandet avseende produktansvar mot endera part.
Produkterna ska vara märkta så att det är permanent igenkännbart vem som är tillverkare av Produkterna, i den utsträckning
detta är tekniskt möjligt.
Leverantören ska omedelbart underrätta Köparen om Leverantören har anledning att anta att levererade Produkter kan vara
skadliga för hälsan, otjänliga för kontakt med produkter avsedda för människoföda eller på annat sätt bristfälliga. Detsamma ska
gälla om de levererade Produkterna kan leda till sådana omständigheter.
Ansvar
Leverantören ska vara skadeståndsskyldig i enlighet med vad som följer av tillämplig lag.
Försäkring
Leverantören ska teckna och vidmakthålla försäkring mot allmänna ansvars- och produktansvarsrisker till ett belopp som är
lämpligt och tillräckligt. På Köparens begäran ska Leverantören tillhandahålla Köparen ett försäkringsintyg avseende sådan
försäkring.
Arbetsmiljö hos Köparen
Om arbete ska utföras på Köparens anläggning, ska Leverantören uppfylla alla tillämpliga lagar såväl som alla krav som
Köparen ställer kring miljö, hälsa & säkerhet, härvid både anläggningssäkerhet samt livsmedelssäkerhet vid Köparens
anläggning och Leverantören har allt ansvar för detta ur alla aspekter. Leverantören ska även följa alla eventuella lokala regler
och instruktioner som Köparen informerar om (oavsett hur informationen lämnas). Tillämplig lag har dock alltid företräde före
sådana lokala regler och instruktioner. Om Leverantören ska utföra heta arbeten i siloanläggningar, förråd eller liknande ska
Leverantören särskilt uppmärksamma och följa regler och riktlinjer gällande heta arbeten.
Leverantören ska tillse att dess anställda och alla underleverantörers anställda (om sådana finns, jfr. punkt 13) har erhållit all
nödvändig information och träning avseende miljö, hälsa & säkerhet, härvid både anläggningssäkerhet samt livsmedelssäkerhet
vid Köparens anläggning vad gäller den aktuella uppgiften. Leverantören ska dokumentera och när som helst kunna påvisa att
all sådan grundläggande utbildning som är obligatorisk för den specifika uppgiften finns tillgänglig för den anställde som ska
utföra uppgiften (t.ex. svetsning, körning av lastbil eller gaffeltruck, hygien etc.).
Leverantören ska till Köparen skriftligen rapportera alla arbetsrelaterade olyckor och alla händelser eller situationer som
potentiellt kan påverka miljö, hälsa och/eller säkerhet, produktsäkerhet eller kvalitet. Denna rapport ska inkludera en beskrivning
av olyckan och uppgift om längden på den anställdes frånvaro orsakad av den arbetsrelaterade olyckan.
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Leverantören ska tillhandahålla all säkerhetsutrustning, inklusive personlig skyddsutrustning. Leverantören och dess anställda
på plats ansvarar för funktionalitet, hantering, förvaring och skydd gällande egen utrustning, verktyg och material. Köparen ska
inte ha något ansvar för detta.
Leverantören ska ansvara för ordning och renlighet vid Leverantörens arbetsyta hos Köparen och ska se till att denna städas
regelbundet. Om Leverantören inte fullföljer sitt ansvar gällande detta får Köparen städa arbetsytan på Leverantörens
bekostnad, förutsatt att Köparen givit Leverantören en (1) dags förvarning.
I händelse av att anställd hos Leverantören eller någon av dess underleverantörer (om sådana finns, jfr. punkt 13) inte följer
ovannämnda lagar, riktlinjer, krav etc. får Köparen avvisa den anställde från Köparens lokaler. Leverantören ska bekosta en
ersättare för den avvisade anställde. Leverantören ska dessutom ansvara för alla eventuella kostnader Köparen (eller tredje
part) lidit på grund av den anställdes underlåtenhet att följa överenskommelser.
Kvalitetssäkring
Leverantören ska bedriva kvalitetssäkringsarbete på sådant sätt och i sådan omfattning att det minst överensstämmer med god
tillverkningspraxis. På Köparens begäran ska Leverantören visa att sådant kvalitetssäkringsarbete upprätthålls. Vidare ska
parterna om Köparen så begär ingå ett kvalitetssäkringsavtal.
Om Produkterna som ska levereras är livsmedel, processhjälpmedel eller förpackningsmaterial ska Leverantören vara skyldig
att bevara prover av varje sats/leverans och lagra dessa i minst nio (9) månader
Leverantören åtar sig att säkerställa att varje leverans till Köparen kvalitetsmässigt är felfri och att kvalitetskontroll utförts innan
objekten passerar till den avgående godsavdelningen.
Testresultat avseende Produkter som ska levereras till Köparen ska dokumenteras och bevaras som intyg på kvalitet. Köparen
ska ha rätt att inspektera Leverantörens register/handlingar avseende de Produkter som levereras till Köparen.
Regler för leverantörer
Leverantören ska uppfylla Köparens ”Etiska regler för leverantörer”, vilka finns att tillgå på;
http://www.nordicsugar.se/pressrum/downloadcenter/supplier-code-of-conduct/.
Avtalsbrott
Båda parter ska ha rätt att säga upp avtalet helt eller delvis i händelse av att den andra parten bryter mot någon av sina
skyldigheter enligt avtalet. Förutsatt att avhjälpande är möjligt, ska den icke felande parten vid avtalsbrott lämna den felande
parten meddelande om att överträdelsen ska avhjälpas inom tio (10) Bankdagar. Underlåtenhet av felande parten att avhjälpa
på sådan uppmaning ska utgöra ett väsentligt avtalsbrott och den icke felande parten ska ha rätt att omedelbart skriftligen helt
eller delvis säga upp avtalet.
Skulle endera part blir föremål för konkurs, obestånd, likvidation eller liknande, ska den andra parten ha rätt att säga upp avtalet
med omedelbar verkan helt eller delvis genom att ge den andra parten ett skriftligt meddelande därom.
Force Majeure
Ingen part ska hållas ansvarig för eventuella förseningar eller annan brist i att utföra sina skyldigheter enligt de Allmänna
Villkoren, inklusive avtalet, om avtalsbrottet orsakas av en Force Majeure-händelse.
Force Majeure innebär en händelse utanför skälig kontroll för den part som påverkas därav. Force Majeure ska omfatta men är
inte begränsat till bränder, översvämningar, jordbävningar, explosioner, epidemier, upplopp, strejk, lockout och ingripande av
stat eller annan myndighet. Misslyckade, försenade eller på annat sätt uteblivna leveranser från Leverantörens
underleverantörer eller underentreprenörer ska inte utgöra ett fall av force majeure för Leverantören.
Om en Force Majeure-händelse inträffar, ska den drabbade parten omgående anmäla detta till den andra parten. Den berörda
parten ska göra sitt bästa för att bota eller korrigera Force Majeure-händelsen och återuppta fullgörandet så fort som möjligt.
Om Force Majeure-händelsen fortgår i mer än trettio (30) dagar, ska vardera part ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar
verkan genom skriftligt meddelande.
Sanktionsklausul
Leverantören försäkrar och garanterar att varken denne eller någon av dess närstående är föremål för ekonomiska eller
finansiella sanktioner som utfärdats av antingen Europeiska unionen, Förenta nationerna eller av det land som Produkterna
kommer ifrån (”Sanktionslagar”). Leverantören försäkrar och garanterar vidare att denne följer alla tillämpliga Sanktionslagar och
att köp eller import av de Produkter som säljs under detta avtal inte innebär något brott mot gällande Sanktionslagar.
Leverantören åtar sig att hörsamma Köparens skäliga begäran om information eller dokumentation i syfte att verifiera att denna
klausul efterlevs.
Köparen är inte skyldig att agera i enlighet med avtalet och äger rätt att säga upp avtalet utan föregående meddelande (oaktat
vad som följer av punkt 22) om Köparen känner till eller har skälig anledning att misstänka att Leverantören bryter mot sina
utfästelser och garantier enligt punkt 24.1 ovan. Leverantören äger ej rätt att rikta krav mot Köparen i anledning av skada eller
hävda andra rättigheter till följd av avtalets uppsägning.
Leverantören ska på begäran ersätta Köparen för alla skulder, kostnader, utgifter, skador och förluster som Köparen har lidit
eller åsamkats och som uppstått i samband med eller som en följd av ett brott mot Leverantörens utfästelser och garantier i
enlighet med punkt 24.1 ovan, såvida inte Leverantören inte är den som orsakat sådant avtalsbrott.
Tillämplig lag och domstol
De Allmänna Villkoren, såväl som beställningar, leveranser och överenskommelse mellan Leverantören och Köparen enligt de
Allmänna Villkoren, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, dock med undantag för internationell privaträtt
avseende lagkonflikter. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte vara
tillämplig.
Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med avtalet och/eller de Allmänna Villkoren, brott, uppsägning eller
ogiltighet ska avgöras av Malmö tingsrätt, Sverige.
Övrigt
I de Allmänna Villkoren ska formuleringen "skriftligen" innefatta även elektronisk skrift (t.ex. fax, e-post etc.).
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Köparen ska alltid ha rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till ett bolag inom
Nordzucker Group, förutsatt att Köparen på förhand lämnar meddelande därom.
Om något villkor i de Allmänna Villkoren befinns vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart enligt tillämplig lag, ska sådant villkor,
förutsatt att det kan avskiljas från övriga villkor, exkluderas från de Allmänna Villkoren och ska på intet sätt påverka
lagenligheten, giltigheten eller verkställbarheten av övriga villkor.
Avstående av Köparen beträffande en överträdelse av någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren ska inte betraktas som ett
avstående beträffande en senare överträdelse av samma villkor eller något annat villkor i de Allmänna Villkoren.
Gällande från 1 oktober 2017
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