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1. Gällande bestämmelser - Alla leveranser 
från tesa AB sker på de villkor som framgår 
av dessa allmänna försäljnings- och leve-
ransbestämmelser om inget annat avtalats 
skriftligen. 
 
2. Offert, accept och orderbekräftelse - 
Offert lämnad av tesa AB är gällande 30 
dagar från dagen för offerten om inte annat 
sägs i offerten. Order och/eller muntligt ing-
ångna avtal är bindande för tesa AB endast 
om de bekräftas skriftligen av tesa AB. 
 
3. Priser - Alla priser är exklusive mervär-
desskatt. Om förändringar sker i råvaru-
priser, offentliga avgifter eller valutakurser i 
tiden mellan orderbekräftelse och leverans 
är tesa AB berättigad att höja priserna i mot-
svarande mån. 
 
Utarbetandet av skisser, layout, ritningar, 
textförslag, korrektur, provtryck, cromalin 
m.m. görs för köparens räkning. tesa AB är 
berättigad till särskild ersättning för arbete 
som följer av brister i grundmaterialet levere-
rat av köparen, ändringar efter ingången 
beställning eller andra förändringar i materia-
let som avtalats efter ordern. 
 
4. Leverans - Leverans sker på avtalad tid 
och från tesa AB:s lager (Ex Works) även 
om tesa AB själv eller genom tredje man 
fraktar varorna till köparen.  
 
4.1 Försenad leverans skall inte anses som 
väsentligt avtalsbrott, och således inte ut-
göra hävningsgrund. 
 
Om godset inte kommit fram inom 30 dagar 
från avtalad leveransdag, kan köparen  
skriftligen upphäva köpet. 
 
Oavsett förseningens orsak, är köparen, 
utan skriftligt avtal, ej berättigad till att kräva  
någon form av ersättning från säljaren,  
ej heller i de tillfälle när avtalet upphävs. 
 
Vid leverans av varor som tillverkats särskilt 
för kunden är tesa AB berättigad till att leve-
rera kvantiteter som avviker upp till 10 % 
från den beställda kvantiteten. Den faktiskt 
levererade kvantiteten faktureras till avtalat 
pris per enhet. 

De angivna leveranstiderna i prislistan är 
endast vägledande. 
 
5. Fakturering och betalning - Betalning 
skall ske senast 30 dagar efter fakturada-
tum. Vid betalning efter förfallodagen har 
tesa AB rätt att debitera dröjsmålsränta med 
en årlig ränta efter en räntefot motsvarande 
den vid vajre tid gällande referensräntan 
med tillägg av 10 procentenheter.  
 
6. Fel, brist i leverans, reklamation – Kun-
den är skyldig att kvittera/kontrollera de mot-
tagna varorna i samband med leverans.Vid 
avvikelse av de mottagna varorna, noteras 
detta av kunden i samband med kvittering av 
mottagen leverans. 
Om det vid senare tillfälle uppdagas att de 
saknas varor, uppmärksammar kunden detta 
skriftligt snarast möjligt. Dock senast 6 dagar 
efter leveransmottagning. 
 
Uppenbara avvikelser i samband med varu-
mottagningen som inte uppdagas, kan vid 
senare reklamationstillfällen inte belstas 
tesa.  
tesa AB ansvar ej för fel, som kunden inte 
skriftligt rättat i korrektur eller provtryck. 
Mindre avvikelser från godkänd prov eller 
avtalad specifikation berättigar inte kunden 
att få prisreducering eller neka till att ta emot 
de beställda varorna. 
 
Kan brist avhjälpas utan särskild olägenhet 
för köparen äger Tesa AB företa avhjälpan-
de.  
 
7. Retur av varor - Köparen äger inte rätt att 
returnera beställda varor utan skriftligt med-
givande dessförinnan från tesa AB. Sådant 
medgivande omfattar bara standardvaror i 
originalkartonger i oskadat skick och utan 
prismärkning. Retur sker för köparens räk-
ning. Efter det tesa AB kontrollerat de retur-
nerade varorna sker kreditering enligt gäl-
lande försälljningsvillkor.  
 
8. Äganderätt - tesa AB:s skisser, layout, 
ritningar, textförslag och liknande tillhör tesa 
AB och får inte utan tesa AB:s godkännande 
överlåtas till tredje man. Sådant som tesa 
AB har tillverkat eller låtit tillverka i samband 
med leveransen, såväl förarbete som  
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mellanprodukter såsom reproduktions- och 
tryckmedia samt verktyg är tesa AB:s egen-
dom och äger köparen ingen rätt därtill efter 
arbetets utförande. Detta gäller oavsett om 
det tillverkade har fakturerats särskilt och 
betalts av köparen. 
 
Material som använts vid framställning av 
varor till köparen bevaras av tesa AB för 
eventuellt framtida nya ordrar under så lång 
tid som de är användbara, dock maximalt tre 
år. Material som levererats av köparen 
återsändes till denne efter skriftlig begäran 
härom, framstäld inom en månad efter leve-
rans av varan. tesa AB ansvarar inte för för-
kommet material. 
 
Om tesa AB till följd av att köparen inte har 
rätt till materialet eller liknande, därigenom 
gör intrång i annans immateriella rättighet är 
köparen pliktig att ersätta tesa AB:s förlust, 
förorsakad härigenom, liksom kostnader 
som tesa AB förorsakas därav. 
 
9. Ansvarsbegränsning produktansvar - 
tesa AB är icke ansvarig för produktskador 
utöver vad som följer av produktansvarsla-
gens (1992:18) tvingande bestämmelser. 
 
tesa AB friskriver sig från allt ansvar gente-
mot köparen och är således inte ansvarig för 
sakskada, driftstopp eller annan indirekt 
skada. 
 
Köparen skall hålla tesa AB skadeslös för all 
förlust som kan följa av skada som köpeob-
jektet vållar tredje man efter det köpeobjek-
tet sammanfogats med, införts i eller på an-
nat sätt gjorts till en del av köparens produkt 
eller vidareförsålts av köparen till annan och 
använts på sätt vilket inte kunna förutses av 
tesa AB. 
 
I den utsträckning tesa AB åläggs ansvar 
gentemot tredje man för en säkerhetsbrist i 
produkten enligt produktansvarslagen, vilken 
brist köparen enligt dessa bestämmelser är 

ansvarig för, så skall köparen ersätta tesa 
AB för den skada tesa AB åsamkas. 
 
I den omfattning tesa AB trots friskrivning 
enligt dessa bestämmelser skulle åläggs 
ansvar skall tesa AB:s ansvar begränsas till 
ett belopp om maximalt SEK 1 000 000.  
 
För det fall tredje man riktar krav mot tesa 
AB eller köparen med påstående att ansvar 
för båda eller endera föreligger enligt pro-
duktansvarslagen skall den part som mot-
tagit sådant krav omgående underrätta 
andra parten härom. 
 
Köparen är skyldig att svara vid den domstol 
eller skiljenämnd som handlägger ersätt-
ningskrav framställt mot tesa AB.  
 
Indirekt Skada och Förlust - tesa AB är 
inte ansvarig för indirekta skador eller förlust 
såsom förlust av omsättning, vinst eller 
andra följdskador även om tesa AB förfarit 
försumligt. 
 
10. Force majeure - tesa AB är inte ansva-
rig för bristande uppfyllelse av sina förpliktel-
ser enligt dessa bestämmelser om skälet 
härför är sådana omständigheter som Tesa 
AB icke råder över såsom arbetskonflikt, 
krig, blockad avspärrningar, politiska orolig-
heter, rekvisition, export- och importförbud, 
eldsvåda, vattenskada, naturkatastrofer, 
transport- eller trafikavbrott vid järnväg, 
hamnar eller andra trafiksituationer, valuta-
restriktioner och uteblivna eller försenade 
leveranser från tesa AB:s leverantörer som 
beror på Force Majeure och andra liknande 
Force Majeure situationer. 
 
11. Domstol/Tillämplig lag - Tvister i an-
ledning av dessa bestämmelser skall av-
göras av allmän domstol. Behörig domstol är 
domstolen i den domkrets där tesa AB har 
sitt säte. 
 
Svensk lag skall äga tillämpning.

 


