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Allmänna försäljningsvillkor 
 
 
Allmänt 
Genom att skicka en inköpsorder till INTEGRA Biosciences 
Nordic ApS (hädanefter kallat INTEGRA) godkänner 
företaget som köper produkter från INTEGRA (hädanefter 
kallat köparen) de försäljningsvillkor och leveransvillkor som 
anges nedan. För att vara bindande måste alla ömsesidiga 
avtal bekräftas skriftligen. 
 
Erbjudanden 
Erbjudanden är, om inget annat anges, bindande i 30 dagar 
från utfärdandedatumet. 
 
Ingående av avtal 
Avtalet ingås när INTEGRA skriftligen har bekräftat att 
beställningen godkänns. Köparens annullering eller 
ändringar av ett inköpsorderavtal kan leda till krav på 
ekonomisk ersättning från köparen till INTEGRA. 
 
Dokument och ritningar 
Dokument och ritningar förblir INTEGRA:s egendom och får 
inte göras tillgängliga för utomstående parter utan 
INTEGRA:s skriftliga tillstånd. Brott mot detta villkor förbinder 
köparen till full skadeersättning för skador. Upphovsrätten 
har uttryckligen reserverats. 
 
Prissättning 
Om inget annat anges och avtalas, är alla priser netto enligt 
EXW leveransvillkor (Zizers, Schweiz – Incoterms 2020) och 
inkluderar inte, om inget annat anges, moms, transport, 
förpackning, försäkring, montering, installation och senare 
applikationsstöd. 
Vid fluktuationer i växelkurser eller andra förändringar i 
import-/exportkostnader förbehåller vi oss rätten att justera 
våra priser i enlighet med detta. 
 
Betalningsvillkor 
Om inget annat anges och avtalas ska betalningsvillkor vara 
30 dagar netto utan avdrag för rabatt. Betalning ska ske i 
SEK. Vid sen betalning förbehåller sig INTEGRA rätten att 
tillämpa en förseningsränta på 9 % per år. 
 
Leveransvillkor 
Om inget annat anges och avtalas är datum utlovade av 
INTEGRA inte bindande. INTEGRA kan försena leveransen 
om 
 

a) betalningsvillkoren inte uppfylls 

b) händelser inte på grund av INTEGRA inträffar som stör 
det normala arbetet rörande utförandet av beställningen 

c) den information som är nödvändig för att utföra arbetet 
inte görs känd för INTEGRA vid rätt tidpunkt eller 
modifieras därefter. 

 
En leveransförsening berättigar inte köparen att frånträda 
avtalet och ger inte heller köparen rätt till ersättning för 
skador eller ekonomiska förluster. Förseningsstraff kan 
endast krävas om ett motsvarande avtal föreligger. 
 
Överlåtelse av äganderätt och risk 

Äganderättsöverlåtelse av köpta varor är enligt EXW 
leveransvillkor (Incoterms 2020). Köparen ska, om inget 
annat anges och avtalas, fastställa och betala för transport 
från INTEGRA:s lastkaj. 
 
Exportkontroll 
Köparen bekräftar att leveranserna kan omfattas av 
schweiziska och/eller utländska lagar och bestämmelser om 
exportkontroll och inte kommer att säljas, hyras eller på 
annat sätt överföras eller användas i något annat syfte än det 

överenskomna syftet utan en export- eller återexportlicens 
från den behöriga myndigheten. Köparen samtycker till att 
följa sådana villkor och bestämmelser. Köparen bekräftar att 
dessa kan ändras och gäller enligt avtalet i den för 
närvarande giltiga formuleringen. 
 
Inspektion av sändningar 
Klagomål avseende sändningsskada beaktas endast inom 
åtta dagar efter mottagandet av leveransen. INTEGRA 
förbehåller sig rätten att hantera berättigade klagomål 
genom utbyte, reparation eller kreditering. 
 
Garanti och ansvar 
Garantin för alla produkter som levereras av INTEGRA gäller 
i 12 månader från leveransdatumet. Om tillverknings- eller 
materialfel uppstår inom denna period kan INTEGRA välja 
kostnadsfritt byte, reparation eller kreditering. INTEGRA får 
utföra detta arbete på monteringsplatsen eller kräva att 
defekta delar returneras utan transportkostnad. Fel som 
orsakas av felaktig hantering, exceptionella påfrestningar, 
underlåtenhet att följa anvisningarna för montering, drift och 
underhåll eller obehörig drift omfattas inte av garantin. 
Garantin omfattar inte heller rimligt slitage på angivna delar, 
nedbrytning av batterier och alla glaskomponenter. 
INTEGRA:s garantitjänster gäller endast för den utrustning 
och de delar som tillhandahålls av INTEGRA. INTEGRA 
ansvarar inte för eventuella följdskador som orsakats av 
köparen. 
Support utöver garantitjänsterna debiteras enligt det timpris 
som INTEGRA för närvarande tillämpar. 
 
Installation, support på första nivån och hantering efter 
försäljning 
Om inget annat anges och avtalas är det köparens ansvar 
att upprätthålla första nivåns support för köpta varor. Detta 
gäller även inom garantiperioden. Vidare är köparen ensam 
ansvarig för att erhålla och utföra erforderlig installations- 
och/eller driftkvalificering (IQ, OQ) vid överlämnandet av 
varorna till utomstående part. Köparen ska säkerställa att all 
personal som installerar eller underhåller köpta varor har fått 
motsvarande utbildning av INTEGRA. Om köparen inte 
uppfyller sina skyldigheter att ta hand om service efter 
försäljning ska köparen överlämna en lämplig förteckning 
över utomstående parter, särskilt parter som innehar 
produkter (t.ex. MEDIAJET eller MEDIACLAVE) till 
INTEGRA. 
 
Kvarhållande av egendom 
Varorna förblir INTEGRA:s egendom tills full betalning har 
gjorts. Detta gäller även vid installationer där INTEGRA-
produkter är inbyggda i annan utrustning. Motkrav eller 
klagomål ger ingen rätt till undanhållande av betalning eller 
ersättning för kostnader utan INTEGRA:s samtycke. 
 
Efterlevnad av EU-direktiv  
Alla INTEGRA-produkter är utformade, tillverkade och 
märkta i enlighet med EU-direktiven 2002/96/EG (WEEE) 
och 2011/65/EG (RoHS). Det är köparens ansvar att se till 
att produkterna bortskaffas i slutet av livscykeln i enlighet 
med WEEE-direktivet.   

INTEGRA tillhandahåller bruksanvisningen på tyska, 
engelska och franska. För alla andra språk är det köparens 
ansvar att alla dokument för utrustningen översätts till det 
lokala språket och att göra dem tillgängliga för 
slutanvändaren. 
 
Lagstiftning och juridisk hemvist 
För ovanstående villkor för erbjudande, betalning och 
leverans, inklusive export, gäller endast schweizisk 
lagstiftning. Den juridiska hemvisten är i samtliga fall det 
registrerade sätet för INTEGRA Biosciences AG i Zizers i 
Schweiz. 
 

 


