AMO:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INKÖPSORDER
1. Definitioner. Med “AMO” avses AMO Norden AB;
Med “Inköpsorder” avses avtalet mellan AMO och Leverantören avseende AMO:s beställning av
varor eller tjänster innehållandes information om varorna eller tjänsterna som ska levereras,
vilken tillsammans med dessa villkor samt Specifikationen (om sådan finns) ska utgöra villkoren
för parternas avtal;
Med "Specifikation" avses samtliga dokument som har utfärdats eller som har kommunicerats till
Leverantören före det att varor eller tjänster enligt Inköpsordern levererats eller utförts, och i vilka
krav avseende kvantitet, typ, utförande, standarder eller andra kvantitativa eller kvalitativa krav på
varorna eller tjänsterna specificeras;
Med "Leverantören" avses leverantören av de varor eller tjänster som avses i Inköpsordern.
2. Godtagande. Utan hinder av andra uttalanden, meddelanden eller överenskommelser om
motsatsen, ska skriftlig bekräftelse av Inköpsordern, frakt av varor enligt Inköpsordern eller
påbörjandet av tjänster som ska tillhandahållas enligt Inköpsordern anses som att Leverantören
därigenom godtar samtliga de villkor som anges i Inköpsordern. Skulle någon del av villkoren i
Inköpsordern inte accepteras SKA LEVERANTÖREN SKRIFTLIGEN UPPLYSA AMO OM
DETTA vid mottagandet av Inköpsordern och ska hålla inne leverans av varor eller utförande av
tjänster till dess att frågan lösts genom skriftligt avtal mellan parterna.
3. Fullständig reglering. Inköpsordern ska utgöra den fullständiga regleringen av avtalet mellan
Leverantören och AMO. Inköpsordern och eventuell Specifikation får inte ändras utan föregående
skriftligt samtycke från AMO. Föregående skriftligt samtycke från AMO krävs för varje utbyte,
ändring samt delleverans av varor eller utförande av tjänster under Inköpsordern.
4. Garantier. Leverantören garanterar att (a) de varor och/eller tjänster som beskrivs häri ska
levereras i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med Inköpsordern och eventuell
Specifikation; (b) de varor som levereras är nya, av tillfredsställande kvalitet samt är utan defekter
avseende utformning och utförande; och (c) tjänster ska utföras med all vederbörlig skicklighet,
omsorg och flit och i enlighet med AMO:s instruktioner.
5. Felaktiga varor. Samtliga leveranser av varor ska åtföljas av en följesedel av vilken
Inköpsorderns nummer, de artiklar och den kvantitet som levereras ska framgå. Då varor
levereras i viss kvantitet ska netto- samt bruttovikt framgå på förpackning eller på behållare.
Samtliga varor inspekteras och kan komma att avvisas om (a) varorna inte överensstämmer med
Inköpsordern och/eller eventuell Specifikation; (b) varorna inte levereras inom utsatt tid; eller (c)
varorna levereras i otillräcklig kvantitet. Varor kan komma att avvisas trots att betalning för
varorna redan erlagts. Varor kan komma att betecknas såsom ej inspekterade, varvid AMO ska
underrätta Leverantören om avvisning av varor så snart som det rimligen kan ske. Avvisade varor
återsänds till Leverantören på Leverantörens bekostnad, så att Leverantören står kostnaden för
transport tur och retur, och samtliga relaterade arbets- och paketeringskostnader härvid ska
bäras av Leverantören. Utan att detta påverkar eventuella andra rättigheter som AMO kan ha
äger AMO rätt att, för det fall att varor avvisas, efter eget skön begära omleverans eller häva
beställningen helt eller delvis utan ansvar gentemot Leverantören. Varor som avvisats såsom
felaktiga får inte ersättas genom omleverans av Leverantören utan föregående skriftligt samtycke
från AMO. Leverantören bär risken för avvisade varor efter den tidpunkt då Leverantören
underrättats om att varorna avvisas, oavsett om varorna är i AMO:s besittning. AMO ska inte bära
något betalningsansvar för avvisade varor och om betalning erlagts i förväg ska Leverantören på
begäran omedelbart till fullo återbetala det av AMO erlagda beloppet, i förekommande fall
inklusive moms.

6. Felaktiga tjänster. Då en tjänst som är föremål för Inköpsordern enligt AMO:s rimliga
bedömning inte har utförts i enlighet med kraven i Inköpsordern eller med all vederbörlig
skicklighet, omsorg och flit, äger AMO rätt att efter eget skön antingen, på Leverantörens
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bekostnad, kräva omleverans eller häva beställningen helt eller delvis utan ansvar gentemot
Leverantören. AMO ska inte bära något betalningsansvar för avvisade varor och om betalning
erlagts i förväg ska Leverantören på begäran omedelbart till fullo återbetala det av AMO erlagda
beloppet, i förekommande fal inklusive moms.
7. Leverantörens personal. Leverantören ansvarar för att all personal som utför arbete i
samband med tillhandahållande av varor eller tjänster enligt detta avtal ska ha de kvalifikationer
och den erfarenhet som arbetet kräver. Då det i enlighet med Inköpsordern krävs att
Leverantörens personal får tillträde till plats som kontrolleras av AMO, ska sådan personal följa
de regler och krav som AMO med avseende på säkerhet eller i övrigt har fastställt för platsen.
Leverantören ska avlägsna eller utestänga hos Leverantören anställd personal från sådan plats
då AMO rimligen kräver så, samt ska därefter anskaffa ersättningspersonal på egen bekostnad.
8. Skadeslöshet. Leverantören förbinder sig att ersätta och hålla AMO fullt skadeslös för
samtliga direkta eller indirekta (i) förluster; (ii) ansvar; (iii) skador; (iv) kostnader; (v) utgifter,
och/eller (vi) krav som kan göras gällande av eller emot AMO och som: (a) uppkommer till följd av
användande av felaktiga varor eller som resultat av att felaktiga tjänster levererats enligt
Inköpsordern; (b) uppkommer till följd av eller i samband med att Leverantören inte uppfyller sina
skyldigheter enligt Inköpsordern; eller (c) uppkommer till följd av dödsfall eller personskada på
Leverantörens personal i samband med leverans av varor eller tjänster till AMO. På AMO:s
begäran ska Leverantören ta över försvaret av krav avseende anspråk som omfattas av denna
skadeslöshetsklausul. Inget i denna skadeslöshetsklausul tillåter Leverantören att å AMO:s
vägnar göra några medgivanden, eller avgöra en tvist eller ett krav utan föregående skriftligt
samtycke från AMO.
9. Betalning och pris. AMO ska betala Leverantören det pris som anges i Inköpsordern i
enlighet med de villkor som där anges. Har inget pris angetts ska Leverantören fakturera varorna
eller tjänsterna med det lägsta av det av Leverantören till AMO senast offererade (eller
fakturerade) priset för samma eller liknande varor eller tjänster och rådande marknadspris. Priset
ska inkludera alla kostnader, avgifter och utgifter som uppkommit fram till dess att varorna
kommit i AMO:s besittning.
10. Fakturor. AMO bär inget betalningsansvar för andra fakturor än de fakturor som utfärdats
efter officiell beställning i enlighet med villkoren på Inköpsordern. Såvida inte annat anges i
Inköpsordern ska fakturor förfalla till betalning 30 dagar efter det senare av (i) fakturadatum; och
(ii) dag för leverans av samliga varor till den plats som angetts i Inköpsordern och/eller dag för
fullständigt utförande av samtliga tjänster. Vid invändningar gällande faktura har AMO rätt att
innehålla betalning av relevant belopp i avvaktan på att en lösning ska uppnås, under vilken tid
ingen ökning av beloppet eller räntekostnader ska påföras. Om dellevererans sker beträffande
varor eller tjänster levereras i etapper får Leverantören fakturera varje delleverans eller etapp
separat. Leverantören får inte skicka tilläggsfakturor som avser skatt, tull eller liknande avgifter.
11. Äganderätt till varor. Äganderätten till samtliga varor som omfattas av Inköpsordern ska
övergå till AMO vid den tidigaste av följande tidpunkter: (a) då AMO erlägger delbetalning av pris
som framgår av Inköpsordern; eller (b) då AMO får varorna i sin besittning oavsett om betalning
skett eller ska ske.
12. Risk. Leverantören bär risken för varor till dess att AMO undertecknat mottagandet av
varorna, oaktat att äganderätten dessförinnan kan ha övergått på AMO.
13. Efterlevnad av lagar. Leverantören garanterar att de varor eller tjänster som ska
tillhandahållas enligt detta avtal tillhandahålls i enlighet med all relevant lagstiftning.
14. Försäkring. Leverantören ska ha en tillräcklig försäkring för att kunna täcka potentiella
ersättningskrav enligt Inköpsordern. På begäran från AMO ska Leverantören utan dröjsmål
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uppvisa intyg om att sådan försäkring finns. Om Inköpsordern avser tjänster ska Leverantören ha
ansvarsförsäkring för arbetsgivare.
15. Immateriella rättigheter. Leverantören garanterar att: (a) de varor som säljs under detta
avtal och samtliga delar av dessa, framställningsmetod samt sedvanligt användande av sådana
varor eller användande på ett sätt som föreslagits eller rekommenderats av Leverantören eller
användande på annat sätt som AMO avsett och som Leverantören haft kännedom om; och (b)
tillhandahållande av tjänster enligt Inköpsordern, inte gör intrång i något patent, varumärke,
upphovsrätt eller annan immaterialrätt, registrerad eller oregistrerad. Leverantören ansvarar för
att ersätta samt i övrigt hålla AMO och dess anställda skadeslösa beträffande samtliga direkta
eller indirekta: (i) förluster; (ii) ansvar; (iii) skador; (iv) kostnader; (v) utgifter, och/eller (vi) krav
som uppkommer som resultat av att krav görs gällande eller förfarande inleds gällande sådant
intrång, förutsatt att AMO underrättar Leverantören om detta och tillåter Leverantören att, om
Leverantören så önskar, inträda i processen med rätt att försvara, förlikas eller på annat sätt
slutligen avgöra sådant anspråk. Inget i denna klausul tillåter Leverantören att å AMO:s vägnar
göra några medgivanden eller avgöra en tvist eller ett krav utan föregående skriftligt samtycke
från AMO.
16. Sekretess. Leverantören förbinder sig att hålla strikt konfidentiell all information om metoder,
processer, tekniker, affärsmetoder, formler, föreningar, sammansättningar, organismer,
utrustning, forskningsdata, marknadsförings- och försäljningsinformation, kundlistor, ritningar,
planer ("Konfidentiell information") och all annan know-how och affärshemligheter
("Affärshemligheter") som AMO har äganderätt eller på annat sätt rätt till och som Leverantören
får kännedom om i samband med Inköpsordern. Leverantören får ej själv begagna sig av, eller
låta annan begagna sig av, Konfidentiell information eller Affärshemligheter (bortsett från i den
utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt Inköpsordern) eller föra sådan
information vidare utan föregående skriftligt samtycke från AMO. Skyldigheten att iaktta sekretess
enligt denna klausul ska bestå (i) beträffande Affärshemligheter, för obestämd tid; och (ii)
beträffande Konfidentiell information, i tio år från datum för Inköpsordern eller till dess att
informationen offentliggörs i annat fall än genom brott mot Leverantörens skyldighet att iaktta
sekretess under Inköpsordern.
17. Hävning vid kontraktsbrott. AMO kan häva hela eller delar av Inköpsordern utan
skyldigheter gentemot Leverantören om transport eller leverans av varor eller utförande av
tjänster inte sker vid det datum som specificerats eller levereras ett sätt som strider mot punkten
13 ovan.
18. Rabatter, övriga krav. Kassarabatter och kreditperioder, om sådana finns, ska beräknas så
att de anses påbörjade vid den senare av tidpunkten då AMO mottager faktura, varor eller
utförandet av tjänster. Skulle AMO framställa anspråk med avseende på varor eller tjänster som
häri beskrivs äger AMO rätt att innehålla eller göra avdrag för detta belopp från belopp som vid
denna tidpunkt eller senare ska betalas och detta belopp ska inte förfalla till betalning före det att
frågan om anspråket har avgjorts.
19. Ränta. Inte under några omständigheter ska belopp som AMO ska betala bära ränta.
20. Underförstådda villkor. Ingen del av Inköpsordern ska tolkas som att villkor, garanti eller
bestämmelser om kvalitet, lämplighet eller ändamålsenlighet avseende varor eller tjänster som
levererats eller utförts i enlighet med Inköpsordern, som underförstått gäller för Inköpsordern
enligt Köplagen (1990:931) eller andra relevanta lagbestämmelser exkluderas.
21. Lagval. Inköpsordern och eventuella tvister eller anspråk som uppkommer med anledning av
Inköpsordern (inkluderat eventuella utomobligatoriska anspråk eller tvister) ska regleras av och
tolkas i enlighet med svensk rätt och avgöras i Stockholms tingsrätt.
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22. Waiver. För det fall AMO inte gör visst villkor gällande ska detta inte tolkas som att AMO
därigenom avstår från sina rättigheter enligt villkoret.
23. Underleverantörer. Leverantören får inte utan föregående skriftligt samtycke från AMO
använda sig av underleverantörer vid utförande av Inköpsordern eller del därav. För det fall
Leverantören bryter mot detta villkor äger AMO rätt att efter eget skön helt eller delvis häva
Inköpsordern.
24. Ansvar. Ingen del av Inköpsordern förbjuder eller hindrar utövandet av respektive parts
rättigheter med avseende på dödsfall eller personskada som orsakats av den andra partens
oaktsamhet. De rättigheter, befogenheter och sanktioner som anges i Inköpsordern är kumulativa
och exkluderar inte andra rättigheter, befogenheter eller sanktioner som anges i lag, eller på
annat sätt.

January 2011

4

