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Allmännä villkor for
kop och leveräns äv
produkter
2016
1. Inledande bestämmelser
1.1 Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av
Avtalet mellan Ecofiltration och Köparen om köp och
leverans av Produkter.
1.2 Om det i kontraktshandlingarna skulle förekomma
mot varandra stridande villkor, gäller de inbördes i
följande ordning (1) Offerten eller Försäljningsavtalet,
(2) de Allmänna Villkoren.
1.3 Alla skriftliga eller muntliga utfästelser som
föregått Avtalet ersätts av innehållet av Avtalet.
Ändringar av och tillägg till Avtalet gäller endast om de
skriftligen bekräftats av båda parterna.
1.4 Ecofiltration förbehåller sig rätten att ändra dessa
Allmänna Villkor, för köpta Produkter gäller dock de
Allmänna Villkor som var tillämpliga vid tidpunkten
för det aktuella köpet.
1.5 Ecofiltration förbehåller sig rätten att lagra
kunduppgifter i de fall ett avtal har skrivits mellan
Kunden och Ecofiltration.
2. Definitioner
I dessa Allmänna Villkor ska nedanstående uttryck ha
följande innebörd:
”Allmänna Villkor” avser dessa Allmänna Villkor som
utgör en del av Avtalet mellan Ecofiltration och
Köparen;
”Avtal(et)” avser (a) av Köparen accepterad Offert,
Återförsäljaravtal eller Försäljningsavtal och (b) dessa
Allmänna Villkor, om köp och leverans av
Ecofiltrations Produkter;
”Ecofiltration” avser Ecofiltration Nordic AB (publ),
organisationsnummer 556706-9835;
”Försäljningsavtalet” avser det individuella Avtalet
mellan Ecofiltration och Köparen om köp av
Produkterna som hänvisar till de Allmänna Villkoren;
”Köparen” ävser den juridiskä eller fysiskä person
som köper Produkter av Ecofiltration;
”Offert” avser offert från Ecofiltration;
”Produkt(erna)” avser produkter från Ecofiltration
avsedda för vattenrening och fosforfångst, exempelvis
av fabrikatet Polonite®;
”Återförsäljaravtal” avser Avtal mellan Ecofiltration
och en Köpare om köp av Produkterna samt
vidareförsäljning av Produkterna.
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3. Köp av Produkter
3.1 Ett bindande Avtal om köp och leverans av
Produkter har ingåtts när Köparen skriftligen har
accepterat Ecofiltrations Offert, när parterna har ingått
ett Återförsäljaravtal eller Försäljningsavtal härom.
3.2 I de fall Ecofiltration lämnar en Offert är den
bindande i 10 dagar från utfärdandet om inte annat
framgår av Offerten.
3.3 Ecofiltration har rätt att begära förskottsbetalning
om Köparen inte godkänns vid en sedvanlig
kreditprövning. Betalar inte Köparen begärt förskott,
har Ecofiltration rätt att utan påföljd frånträda Offerten
eller ingånget Avtal.
3.4 Ecofiltration överlåter Produkterna till Köparen på
de i Avtalet angivna villkoren.
3.5 Varorna förblir Ecofiltrations egendom tills full
betalning har erlagts. Köparen är skyldig att hålla
Produkterna skilda från Köparens övriga egendom och
får inte heller disponera över Produkterna förrän full
betalning skett. Om inte Köparen betalar i enlighet med
Avtalet har Ecofiltration rätt att återta de aktuella
Produkterna.
4. Pris
4.1 Om inte annat framgår av Försäljningsavtalet eller
Offerten, gäller de priser som Ecofiltration tillämpar
för de aktuella Produkterna vid tidpunkten för
utfärdandet av Försäljningsavtalet/Offerten. Samtliga
priser är angivna exklusive mervärdesskatt.
5. Omfattning av Ecofiltrations åtagande
5.1 Ecofiltration ska leverera Produkter till Köparen av
den sort, antal och kvalitet som är angiven i Avtalet.
Med Produkterna följer Ecofiltrations Installationsoch Bytesanvisningar och till Produkten tillämpliga
anvisningar för test av Produkternas reningsförmåga,
alternativt går de att hitta på www.ecofiltration.se.
5.2 Ecofiltration ska leverera Produkterna till Köparen
vid den tidpunkt som framgår av Avtalet eller vid sådan
annan tidpunkt som parterna skriftligen senare har
överenskommit om.
5.3 Ecofiltration har rätt att avbryta leverans av
Produkterna till Köparen om Köparen ställt in sina
betalningar, skäligen kan antas vara på obestånd eller
inte har erlagt förfallen faktura avseende tidigare
leverans.
5.4 Om inte annat skriftligen överenskommits är det
endast fråga om köp och leverans av Produkterna.
Ecofiltrations åtaganden omfattar t.ex. inte service,
byte eller installation av Produkterna.
6. Leveransvillkor och farans övergång
6.1 Ecofiltration ska leverera Produkter till Köparen i
enlighet med det leveransvillkor som är angivet i
Försäljningsavtalet eller Offerten. Är leveransvillkor
inte särskilt överenskommet ska Ecofiltration leverera
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Produkter till Köparen EX WORKS Ecofiltrations
produktionsanläggning i Tranås (Incoterms 2010).
6.2 Köparen uppmärksammas om att risken för skador
och förlust av Produkterna övergår på Köparen när
Produkterna anses ha levererats enligt punkt 6.1 och
det gäller även om Köparen underlåter att hämta eller
ta emot Produkterna.
7. Mottagande av leverans och reklamation
7.1 Köparen ska tillse att Ecofiltration kan leverera
Produkterna på av parterna överenskommen plats och
tidpunkt i enlighet med punkt 6.1. Köparen är även
skyldig att bistå vid mottagandet eller avhämtandet av
leveransen.
7.2 Genom att Köparen avhämtar respektive tar emot
en leverans på av parterna överenskommen plats och
inte inom 24 timmar efter mottagandet reklamerar fel
i de levererade Produkterna i enlighet med förfarandet
som anges i punkt 7.3, anses Köparen ha godkänt
leveransen och att Produkterna har levererats i
avtalsenligt skick, tid och antal. Köparen ansvarar för
att Produkterna och deras förpackningar inspekteras
vid leverans för att bedöma om de överensstämmer
med Avtalet.
7.3 Reklamation av fel i de levererade Produkterna ska,
för att behandlas av Ecofiltration, vara skriftlig med en
beskrivning över hur felet yttrat sig med fotografi.
7.4 Efter mottagande av reklamation enligt punkt 7.27.3 ska Ecofiltration beredas möjlighet att på egen
bekostnad avhjälpa felet, antingen genom att reparera
eller byta ut Produkten, eller återbetala erlagd
ersättning avseende de relevanta Produkterna till
Köparen. Returnering av Produkter är endast tillåtet
efter Ecofiltrations skriftliga medgivande.
7.5 Om Ecofiltration inte avhjälper fel inom skälig tid
ska Köparen skriftligen ge Ecofiltration en slutlig frist
om minst 7 dagar för avhjälpande. Om Ecofiltration
inte har avhjälpt felet inom förelagd frist får Köparen
antingen (a) själv låta avhjälpa felet eller (b) kräva
prisavdrag med högst 30 procent av priset för
Produkterna. Är felet väsentligt får Köparen häva
köpet och har då rätt att återfå erlagd köpeskilling
avseende Produkterna. Köparen har inte rätt till
skadestånd p.g.a. fel i Produkterna om inte felet beror
på Ecofiltrations grova vårdslöshet.
7.6 Reklamerar Köparen enligt punkt 7.3 och det sedan
visar sig ett fel som Ecofiltration inte svarar för, ska
Köparen ersätta Ecofiltration för kostnaderna
reklamationen orsakat Ecofiltration.
7.7 Ett leveransgodkännande enligt punkt 7.2 fråntar
dock inte Köparen rätten att göra gällande brott mot
garanti som följer av punkt 10 (Garanti) om sådan
garantiavvikelse inte borde ha upptäckts vid
mottagande av leverans.
7.8 Om Köparen underlåter att uppfylla sina åtaganden
enligt punkt 7.1 och inte försummelse kan läggas
Ecofiltration till last, har Ecofiltration rätt att kräva
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ersättning av Köparen för alla kostnader förenade med
detta avtalsbrott. Om Ecofiltration förvarar de ifråga
varande Produkterna sker sådant förvar på Köparens
fulla risk och bekostnad.
7.9 Om Köparen inte hämtar eller tar emot
Produkterna inom överenskommen tid har
Ecofiltration rätt att helt eller delvis häva Avtalet,
avyttra de berörda Produkterna och erhålla ersättning
för den skada som Ecofiltration lidit.
8. Fakturering och betalning
8.1 Köparen ska betala Ecofiltrations fakturor inom 30
dagar från fakturadatum. Sker betalning inte i rätt tid
har Ecofiltration rätt till dröjsmålsränta enligt lag samt
ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och
inkassokrav enligt gällande författningar.
8.2 Om Köparen inte har betalat inom 60 dagar efter
förfallodagen har Ecofiltration rätt att häva Avtalet,
återta levererade Produkter som inte är betalade och
kräva ersättning för den skada Ecofiltration lidit. Sådan
ersättning ska dock inte överstiga det avtalade priset.
8.3 Köparen ska genast efter mottagandet kontrollera
fakturan. Eventuella invändningar mot en faktura ska
framställas inom 30 dagar från fakturadatum. Görs inte
en invändning inom föreskriven tid får eventuella fel i
fakturan därefter inte åberopas mot Ecofiltration.
9. Försening
9.1 Om Ecofiltration finner att avtalad leveranstid inte
kan hållas eller framstår dröjsmål som sannolikt, ska
Ecofiltration skriftligen meddela Köparen detta och
med angivande av orsaken till dröjsmålet ange ny tid
när leverans av Produkterna kan beräknas ske.
9.2 Levererar inte Ecofiltration Produkterna inom
avtalad tid och beror förseningen inte på
omständigheter som framgår av punkt 15
(Ansvarsbefriande omständigheter), har Köparen rätt
att häva Avtalet för de försenade Produkterna.
9.3 Köparen har inte rätt till skadestånd med anledning
av Ecofiltrations försenade leverans oaktat om
Köparen hävt Avtalet. Denna begränsning gäller inte
om förseningen beror på Ecofiltrations grova
vårdslöshet.
10. Garanti
10.1 Ecofiltration garanterar att Produkterna följer i
Offerten eller Försäljningsavtalet angivna funktion
avseende fosforrening. Denna garanti gäller endast vid
förstagångsanvändning. I övrigt lämnar Ecofiltration
ingen garanti avseende någon egenskap hos
Produkterna.
10.2 Ecofiltrations garanti avseende Produkterna
enligt punkt 10.1 gäller endast under följande
förutsättningar:
- Att Produkten har installerats i enlighet med
Ecofiltrations anvisningar och instruktioner för
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installation och byte av Ecofiltrations produkter och
installation har utförts fackmannamässigt.
- Att reparation och service av Produkten har skett i
enlighet med Ecofiltrations anvisningar och
instruktioner för skötsel och service av Ecofiltrations
Produkter samt att skötsel och service har utförts
fackmannamässigt.
- Att byte av filter och tillhörande komponenter har
utförts i enlighet med Ecofiltrations angivna
bytesintervall för Ecofiltrations Produkter eller annars
överenskomna bytesintervall.
- Att Köparen har följt anvisningar för, utfört och till
Ecofiltration skickat tester och testresultat i enlighet
med till Produkten tillämpliga anvisningar för test av
Produktens reningsförmåga.
(I det fall Köparen och Ecofiltration har särskilt
överenskommit om att Ecofiltration ska utföra byte av
Produkterna för köparen, ska Ecofiltration ensam
ansvara för testning, uppföljning och byte av
Produkterna
inom
Ecofiltrations
angivna
bytesintervall för Ecofiltrations Produkter eller annars
överenskomna bytesintervall.)
- Att Produkten i avvaktan på installation har förvarats
i skydd mot regn, fukt och solljus.
- Att Produkten har installerats i ett reningsverk med
vattenrening och vattenflöde som uppfyller tillämpliga
myndighetskrav och råd för vattenrening, såsom t.ex.
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7.
- Att Köparen inte gör ingrepp i Produkten som strider
mot Avtalet eller Ecofiltrations anvisningar.
- Att Köparen valt lämplig Produkt för ändamålet och
använt Produkten för avsett ändamål.
10.3 Ecofiltrations ansvarar inte för garantibrist som
beror på att Produkten måste stämma överens med
tvingande föreskrifter som har meddelats av en
myndighet eller att det på grundval av det
vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt
då Produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka
bristen.
10.4 Ecofiltration ansvarar inte för garantibrist hos
Produkt som Köpare borde ha upptäckt vid
mottagande av leverans enligt punkterna 7.1-7.2.
10.5 Avvikelser från garanti i Produkt ska i övrigt
hanteras i enlighet med vad som föreskrivs om fel i
punkt 11 (Garantibrist och reklamation).
10.6 Ecofiltrations garantier enligt denna punkt gäller
i 24 månader från leverans.
11. Garantibrist och reklamation
11.1 Om Köparen har godkänt de levererade
Produkterna enligt punkt 7.2 ansvarar Ecofiltration
endast för fel i Produkterna som utgör en garantibrist
enligt punkt 11 som inte borde ha upptäckts vid
leverans.
11.2 Ecofiltration ansvarar aldrig för fel i Produkterna
som orsakats av omständigheter som tillkommit efter
att risken för Produkten gått över på Köparen.
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11.3 Köparen ska skriftligen och utan oskäligt uppehåll
reklamera garantiavvikelser, dock aldrig senare än 10
dagar efter bristen upptäckts eller borde ha upptäckts.
För andra fel i Produkterna än garantibrist ska
Köparen reklamera vid mottagandet av Produkterna i
enligt med punkt 7.2. Reklamerar Köparen inte fel
inom ovan angivna frister förlorar Köparen rätt att
göra gällande anspråk p.g.a. felet.
11.4 Reklamation av ett påstått fel i Produkt ska, för att
behandlas av Ecofiltration, vara skriftlig med en
beskrivning över hur felet yttrat sig tillsammans med
fotografi och, i förekommande fall, ska Köparen ha
skickat med de av Ecofiltration begärda tester och
testresultat utförda i enlighet med till Produkten
tillämpliga anvisningar för test av Produktens
reningsförmåga. Dessutom förutsätts att den
reklamerade Produkten är tillgänglig i aktuellt skick.
11.5 Efter mottagande av reklamation enligt punkt
11.3-11.4 ska Ecofiltration beredas möjlighet att på
egen bekostnad avhjälpa felet, antingen genom att
reparera eller byta ut Produkten, eller återbetala
erlagd ersättning avseende de relevanta Produkterna
till Köparen. Returnering av Produkter är endast
tillåtet efter Ecofiltrations skriftliga medgivande.
11.6 Om Ecofiltration inte avhjälper fel inom skälig tid
ska Köparen skriftligen ge Ecofiltration en slutlig frist
om minst 7 dagar för avhjälpande. Om Ecofiltration
inte har avhjälpt felet inom förelagd frist får Köparen
antingen (a) själv låta avhjälpa felet eller (b) kräva
prisavdrag med högst 30 procent av priset för
Produkterna. Är felet väsentligt får Köparen häva
köpet och har då rätt att återfå erlagd köpeskilling
avseende Produkterna. Köparen har inte rätt till
skadestånd p.g.a. fel i Produkterna om inte felet beror
Ecofiltrations grova vårdslöshet.
11.7 Reklamerar Köparen enligt punkt 11.3 och det
sedan visar sig inte föreligga ett fel som Ecofiltration
svarar för, ska Köparen ersätta Ecofiltration för
kostnaderna reklamationen orsakat Ecofiltration.
12. Produktansvar
12.1 Köpare som i strid med Avtal eller Ecofiltrations
anvisningar från tid till annan nyttjar Produkterna ska
hålla Ecofiltrations skadeslös avseende krav från tredje
man som riktas mot Ecofiltration med stöd av
produktansvarslagen (1992:18) om säkerhetsbrist i
Produkten beror på Köparens avtalsstridiga hantering
av Produkten.
13. Ansvarsbegränsning
13.1 Med undantag för vad som uttryckligen
föreskrivits i detta Avtal ska ingen av parterna bära
ansvar för indirekta skador eller förluster som den
andra partens produktionsbortfall, förlust av
användning, förlust av data, affärsförlust, utebliven
vinst eller annan ekonomisk följdförlust eller
följdskada oavsett om sådan kunde förutses eller inte.
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13.2 Ecofiltrations ansvar för garantibrist, skador eller
förluster med anknytning till Produkterna är begränsat
till ett maxbelopp motsvarande fakturabeloppet för
respektive aktuell leverans.
13.3 Ingen av parterna är ansvarig för försening eller
brister i fullföljandet av detta Avtal om förseningen
eller felet beror på ansvarsbefriande omständighet
enligt punkt 15 (Ansvarsbefriande omständigheter).
14. Immateriella rättigheter och sekretess
14.1 Köparen bekräftar att samtliga immateriella
rättigheter hänförliga till Produkten uteslutande
förblir Ecofiltrations egendom. Köparen får inte
kopiera eller på annat sätt framställa eller mångfaldiga
Produkter.
14.2 Köparen får inte avlägsna eller ändra varumärke,
varunamn
eller
annan
märkning
avseende
Produkterna eller Produkternas förpackning.
14.3 Köparen ska iaktta sekretess vad avser
konfidentiell
information
rörande
teknik,
Ecofiltrations verksamhet och ekonomi liksom all
annan information som Köparen får ta del av
beträffande Ecofiltration och/eller Produkterna.
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15. Ansvarsbefriande omständigheter
15.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att
fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det
släg som änges nedän (”befriände omständighet”) och
omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller
försenar fullgörande därav. Såsom befriande
omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand,
översvämning eller olyckshändelse av större
omfattning.
15.2 Part som påkallar befrielse från påföljd har rätt
att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det
föreligger en viktig grund eller om fullgörandet av viss
förpliktelse försenas enligt ovan med mer än tre (3)
månader.
16. Lagval och tvister
16.1 Tvist i anledning av Avtalet ska bedömas enligt
svensk rätt med undantag för bestämmelserna om
lagval. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras
av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som
exklusiv domstol i första instans.
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