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1. Tillämplighet 

Föreliggande allmänna inköpsvillkor äger tillämpning 
mellan parterna om inte annat skriftligen avtalats i 
första hand. På områden där Ramos inköpsvillkor ej 
har täckning gäller NL 01 sedan Svensk köplag. 
Oavsett om säljaren i orderbekräftelse eller dylikt ställt 
upp bestämmelse som strider mot Ramo AB (i 
fortsättningen kallat Ramo) allmänna inköpsvillkor, 
gäller Ramos villkor, även om Ramo underlåtit att 
göra invändning mot dess bestämmelser. Endast i 
skriftligt avtalad form signerad av båda parter kan 
andra villkor komma gälla. 
 
2. Leveranshandlingar 
Följesedeln skall ovillkorligen innehålla uppgift om 
godsmottagare och godsmärkning enligt beställning. 
Fraktsedel och ytteremballage skall förses med 
samma godsmärkning. Följesedeln skall sändas med 
frakt föraren utom vid järnvägstransporter då den skall 
sändas per post till godsmottagaren. Följesedeln skall 
alltid bipackas godset, och innehålla Ramos 
artikelnummer och ordernummeralternativt 
leveransplan. Följesedel får endast avse godsenligt 
beställning. Skickas gods från flera beställningar skall 
separat följesedel lämnas för varje beställning. 
 

                       3. Faktura 

Fakturan får endast omfatta vad som upptagits i 
beställning och skall sändas till på beställningen 
angiven adress efter det att leverans skett. Fakturan 
skall alltid innehålla Ramos ordernummer och 
artikelnummer. 
 

                        4. Betalningsvillkor 

Betalningsperiod räknas från fakturans ankomstdag 
förutsatt att godset ankommit Ramos angivna 
leverans adress, angiven leveransdag eller faktisk 
leveransdag, vilken som inträffar senast. 
 

                        5. Leveranstid 

Med leveranstid avses den dag/vecka då leverans 
ska ske vid angiven leveransadress enligt beställning. 
Ramo förutsätter att leveranstid innehålls till 100%. 
Ramo äger när de så finner påkallat justera 
leveranstider och leveranskvantiteter. Omständighet 
som kan komma att förändra leveranserna skall 
omedelbart rapporteras av part. 
 
6. Priser 
Har inte annat I beställningen avtalats, är avtalade 
priser fasta. 
 
7. Handelstermer 
De handelstermer som användes av parterna skall 
tolkas enligt de vid beställningstillfället gällande 
Incoterms bestämmelserna. 
 
8. Försäkring 

Säljaren skall hålla den utrusning inklusive verktyg 
och det emballage, som tillhandahålles eller betalas 
av Ramo, för ett till betryggande belopp.          
Om säljaren inte fyllföljt sin försäkringsskyldighet äger 
Ramo rätt ombesörja att försäkring tecknas på 
säljarens bekostnad. 
  
9. Sekretess 

De konstruktioner, prover, ritningar, planer, program, 
disketter och dylikt eller annan information som 
tillhandahållits av Ramo är konfidentiella och får ej 
användas för annat ändamål än för fullgörande av 
Ramos beställning. De får ej förevisas för eller 
användas av andra än Säljarens personal, som är 
direkt engagerad I fullgörandet av beställningen. 
.Efter fullgörandet av varje beställning eller vid den 
tidigare tidpunkt Ramo önskar, skall Säljaren 
returnera alla ritningar och kopior, som han erhållit 
från Ramo. Kopior som Säljaren själv gjort eller låtit 
göra skall i sådant fall omedelbart förstöras. 
 
10. Leverans  

Leverans skall ske I enlighet med Ramos 
instruktioner. Ramo påtar sig inget ansvar för 
kvantiteter, som levererats utöver de avropade samt 
äger rätt att returnera dessa på Säljarens bekostnad. 
Uppstår extraordinära fraktkostnader, p.g.a. 
försenade leveranser gentemot vad som 
ursprungligen bekräftats, skall dessa bäras av 
Säljaren. 
 
11. Av Ramo Tillandhållet material 

Av Ramo tillhandahållet material är Ramos egendom 
och skall av Säljaren förvaras avskilt från övrigt 
material. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Verktyg, modeller etc. 

Tillhandahåller Ramo verktyg, modeller, formar 
eller andra för tillverkningen erforderliga 
anordningar, skall Säljaren efter vederbörlig 
kontroll tillställa Ramo mottagningsbevis. 
Motsvarande gäller för de fall Ramo betalar av 
Säljaren innehavd eller beställd sådan utrustning. 
Sådan utrustning skall av Säljaren väl vårdas, så 
att den alltid är I funktionsdugligt skick, samt 
märkas och förvaras så att Ramos ägande rätt inte 
äventyras. Försäkring se punkt 8. Utrustningen får 
inte användas för tillverkning för annans räkning. 
Träffas inte överenskommelse om fortsatt 
tillverkning äger Ramo rätt att återta utrustningen. 
Säljaren äger inte rätt att utan Ramos skriftliga 
godkännande skrota Ramos utrustning. 
 
13. Kvalitetskrav 
Beställda enheter skall uppfylla alla I beställningen 
angivna krav, även sådana krav som kan anses 
följa av handelsbruk eller god teknisk sedvänja. 
Ramos föreskrifter gällande exempelvis 
utgångsmaterial, material, bearbetning, 
behandling, ytbehandling inspektioner och 
kvalitetskontroll skall noga följas. 
 
14. Kvalitetskontroll 

Innan leverans sker, skall Säljaren sörja för att 
erforderlig kvalitetskontroll skett. Överenskommen 
dokumentation skall alltid bifogas 
leveransdokumenten. Befarade eller inträffade 
störningar som kan äventyra avtalad kvalitet, skall 
omgående rapporteras till Ramos 
kvalitetsavdelning före leverans. 
  
15. MS ”Master sample” (utfallsprov) 

Säljaren skall vid anmodan översända MS, vilket 
skall godkännas innan leverans får ske. Har MS 
prov avseende av Ramos tillhandahållen 
konstruktion godkänts får Säljaren inte vidta något 
som kan förändra utförandet. Har MS avseende av 
Ramo ej tillhandahållen konstruktion godkänts och 
Säljaren därefter under pågående leveransavtal I 
något avseende frångår fastlagda specifikation 
eller ändrar tillverknings förfarandet t ex genom 
material byte, metodomläggning, överflyttning av 
tillverkning till en annan fabrik, utbyte av maskiner 
eller verktyg skall Säljaren översända nytt MS prov 
för godkännande. 
 
16. Kontroll av tillverkning 
Ramo skall när som helst äga tillträde till Säljarens 
lokaler för att studera och undersöka tillverkning, 
kvalitet, miljö och kontrollfunktioner, som erfordras 
för kontroll av leveransens rätta fullgörande. 
Sådan rätt till kontroll skall Säljaren även 
förbehålla Ramo hos underleverantör. 
 
17. Reklamationer 
Detalj som betraktas som felaktig avvisas av 
Ramo som därvid antigen har rätt att häva köpet 
av de parti I vilket detaljen ingår eller kräva 
ersättningsleverans av partiet. Avvisat parti 
återsändes efter information till Säljaren och på 
dennas bekostnad. Ramo äger dock rätt att på 
Säljarens bekostnad ur ett som felaktigt betraktat 
parti utsortera felaktiga enheter. Ramo skall på 
Säljarens bekostnad antigen återsända felaktiga 
enheter till Säljaren, varvid Ramo har rätt till 
avdrag på köpeskillingen, eller självombesörja  
justering av de felaktiga enheterna. Ramo äger 
rätt att reklamera felaktiga enheter närhelst de 
påträffas oavsett om de tillhör ett godkänt parti 
eller ej. Erlagd likvid innebär ej ett godkännande 
av leveransen. 
 
18. Reklamationsavgift 
Om felaktig detaljer levereras till Ramo, kommer 
en administrativ avgift á 500:-SEK att debiteras 
Säljaren för varje sådant leveranstillfälle. Denna 
avgift debiteras utöver de I punkt 17 angivna 
kostnader. 
 
19. Lagring, emballage, packning och transport 

Säljaren skall noga följa Ramos instruktioner 
beträffande lagring, emballage, packning och 
transport samt behandling mot korrosion. Säljaren 
är ansvarig för fel som uppstår genom att 
instruktioner inte följs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Patent m.m. 

Säljaren garanterar att Ramo genom att använda 
levererat gods inte gör intrång på något patent, 
varumärke, mönster eller annan immateriell 
rättighet, och säljaren skall hålla Ramo skadelöst 
för vad Ramo kan tvingas utge på grund av intrång 
i rättigheter som nu har sagts, inklusive 
ombudskostnader. Detta gäller ej detaljer 
konstruerade av Ramo. Om anspråk riktas 
mot Ramo på grund av intrång i rättighet som nu 
sagts skall Ramo underrätta Säljaren därom. 
Säljaren skall då aktivt biträda Ramo att föra talan 
och, om så nödvändigt eller lämpligt, inträda som 
part i rättegången på Ramos sida. 
 
21. Dröjsmål 
Därest leverans ej sker inom avtalad leveranstid 
äger Ramo rätt till vite. Såvida ej annat 
överenskommits skall följande procentsatser 
respektive maximering gälla för detta vite. 0,5% 
per vecka av den del av leveransen som är 
försenad. Medför försenad leverans att även av 
Säljaren tidigare levererad ej kan tagas i bruk 
beräknas vite på den avtalade köpeskillingen för 
även dessa varor. Vitet beräknas för varje full 
vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag 
leverans skulle ha skett, och skall icke överstiga 
7,5 % av den del av köpeskillingen varpå vitet 
beräknas. Oavsett att vite utgår äger Ramo rätt att 
på grund av inträffade dröjsmål häva 
beställningen. 
 
22. Garanti 
Säljaren är ansvarig för material, tillverknings- och 
konstruktionsfel i levererade produkter påvisade 
inom 36 månader från leverans dag, där inte 
annan tid avtalats, och skall ersätta Ramo för 
produktvärdet med tillägg för kostnader hänförliga 
till direkta eller indirekta följdskador, inklusive 
återkallande av produkter. Har dolt fel på 
levererad produkt konstaterats inom garantitiden 
ansvarar Säljaren även för av samma slag som 
efter garantitidens ansvar utgång konstaterats på 
enligt avtalet levererad produkt. Drabbas Ramo av 
ersättnings anspråk från kund, skall där anspråket 
beror på produkt Säljaren levererat, Säljaren 
ersätta Ramo med detta belopp. 
 
23. Miljöhänsyn 
Säljaren förbinder sig att ta miljöhänsyn vid 
konstruktion, materialval, tillverkning och transport. 
Gällande lagar och föreskrifter skall följas. 
Säljaren får inte använda något av de ämnen som 
finns reglerade enligt EU eller andra lagar, såsom 
RoHS direktivet. 
 
24. Produktansvar 
Säljaren skall köpa och vidmakthålla lämplig 
produktansvarsförsäkring för levererade produkter. 
I händelse av regresstalan som följd produkt-
ansvarskrav från tredje man, skall 
ansvarsfördelningen mellan parterna ske enligt 
principen om det vållande. 
 
25. Överlåtelse 
Säljaren får inte delegera eller överlåta sina 
åtagande gentemot Ramo helt eller delvis utan 
Ramos skriftliga medgivande. Medger Ramo 
Säljaren rätt att anlita annan att fullgöra åtaganden 
gentemot Ramo skall Säljaren tillse att denna på 
betryggande sätt kan fullgöra åtaganden. Detta 
fritar dock inte Säljaren från hans åtaganden 
gentemot Ramo. Nya MS´s-prov krävs enligt punkt 
16. 
 
26. Ursprungsbevis 

Säljaren förpliktar sig att: 
-tillsända korrekt ursprung bevis när så krävs av 
Ramo; 
-skriftligen meddela Ramo om inträffade 
förändringar hänförliga till ursprungsbeviset; 
 
På  begäran av behörig myndighet styrka 
riktigheten av ursprungsbeviset. Är 
ursprungsbeviset felaktigt skall Säljaren ersätta 
alla de skador som drabbat Ramo till följd därav. 
 
27. Tvistemål 

Vid tvistemål på någon av ovanstående punkter 
skall detta avgöras i Svensk domstol enligt Svensk 
lag. Parterna äger inte rätt att åberopa 
köplagsbestämmelse som grundar sig på 
internationell konvention. Tvister i anledningen av 
avtalet och till detta fogade bestämmelser samt 
tvister rörande däri omnämnda och därav 
härflytande rättsförhållanden med vad därmed 
äger samband skall dragas under domstolens 
prövning. Domstol skall äga rum närmast 
Värnamo.

 


