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DURA-LINE CORPORATION 
STANDARDVILLKOR FÖR KÖPORDER 

  
1. Villkor för godtagande: Köpordern är Dura-Line Corporations (nedan kallad köparen) erbjudande till säljaren och 
utgör ingen bekräftelse på att köparen godtar säljarens erbjudande. Genom att bekräfta mottagandet av köpordern, inleda 
genomförandet i enlighet med köpordern eller skicka varorna, godtar säljaren samtidigt försäljningsvillkoren i köpordern 
som genom en hänvisning till villkoren ska bedömas innehålla dem. Köparen motsäger sig och förkastar ytterligare eller 
andra villkor som eventuellt figurerar på ett mottagningsbevis eller en faktura som skickats av säljaren. Villkoren i 
köpordern är dem som gäller om motsättning skulle uppstå såvida inte köparen skriftligen godtar dessa andra villkor. 
Köparen kan när som helst yrka på att dessa villkor ska följas strikt oaktat tidigare vanor eller förfaranden av annorlunda 
slag. Om det uppstår motsättning mellan dessa standardvillkor och andra villkor i köpordern, ska villkoren i köpordern 
gälla. 
  
2. Pris och prisnedsättning: Priset för varor eller tjänster ska det vara det lägre av priset som anges i köpordern och det 
som är säljarens gällande pris på datumet för leverans av samma mängder varor eller tjänster av lika kvalitet till kunder i 
samma kundkategori som köparen.  
  
3. Fakturor: Köporderns nummer, som tillhandahålls av köparen, måste uppges på säljarens faktura. Fakturor som 
köparen mottar och som saknar köporderns nummer kommer att returneras till säljaren. Säljaren samtycker till att skicka 
köparen en uppdaterad faktura med detta nummer. Betalningsfristen ska inledas på det datum då köparen mottar 
säljarens korrekta faktura. Alla former av federala, delstatsanknutna eller lokala skatter som köparen faktureras ska anges 
separat på säljarens faktura. 
  
4. Paketering och transport av varor: Säljaren ska märka varje container med köporderns nummer. Det ska även stå på 
den packsedel som ska medfölja varje container. Om inget annat anges i köpordern betalas transporten i förskott, och inga 
extra kostnader ska tillkomma för paketering eller körning. Leverans ska ske till köparens anläggning eller den plats 
varifrån köpordern kommit, och äganderätt och ansvar för förlust ska inte övergå till köparen förrän ordern har 
undersökts och godtagits. 
  
5. Undersökning och underkännande av varor: Köparen har rätt att undersöka varorna och underkänna alla dem som 
köparen bedömer vara defekta eller inte uppfylla kraven. Varor som underkänts eller levererats i större mängder än dem 
som angivits i köpordern står det köparen fritt att returnera eller kvarhålla på säljarens risk och bekostnad. Betalning för 
vissa eller alla varor är i sig ingen bekräftelse på att köparen har godtagit dem. 
  
6. Garanti: Säljaren garanterar följande: (a) äganderätt till varorna med utlösta garantier och panter, (b) leverans av 
varorna och tjänsterna utan anspråk i form av patent, varumärke, upphovsrätt eller liknande, (c) varor av god 
handelskvalitet och fria från defekter i kvalitet, utförande och tillverkning, och (d) varor som passar de syften för vilka de 
vanligen är ämnade och, om säljaren har kännedom om någon annan avsedd användning, även passar för det syftet. 
Dessa garantier ges utöver dem som anges i lag eller av säljaren. Alla garantier sträcker sig längre än godtagande och 
betalning och omfattar köparen och dennes anställda, kunder, efterträdare och rättsinnehavare. Säljaren ska ersätta 
köparen och hålla denne skadeslös i fråga om förlust, kostnad, skada, utgifter (däribland advokatarvoden) eller ansvar 
som uppstår ur eller på något sätt har en koppling till ett garantibrott eller säljarens försummelse i tillverkningen eller 
utformningen av varorna eller utförandet av tjänsterna. 
  
7. Ändringar: Köparen har rätt att när som helst göra ändringar vad gäller specifikationer, material, paketering, tid och 
plats för leverans samt transportsätt. Om sådana ändringar leder till en ökning eller minskning av kostnader eller den tid 
som krävs för genomförandet kommer en skälig justering att göras. 
  
8. Köparens rätt till hävande: Det står köparen fritt att helt eller delvis häva en enskild köporder. Om så sker ska säljaren 
genast upphöra med arbetet. Säljaren kommer att erhålla en rimlig ersättning för hävandet i form av (a) en procentandel 
av priset i köpordern som motsvarar mängden arbete som utförts men inte betalats fram till dess att ordern hävdes (och 
efter att betalning skett kan köparen begära att säljaren skickar denne alla färdiga och icke färdiga varor) samt (b) faktiska 
direkta kostnader som uppstått på grund av hävandet (sådana kostnader ska säljaren hålla låga). I de kostnader som 
ersätts ingår inte råvaror som säljaren kan återanvända eller sälja vidare i sin vanliga affärsverksamhet. Köparen kan välja 
att köpa det material som säljaren specifikt har beställt för att genomföra avtalet, där priset är säljarens kostnad plus tio 
procent. 
  
9. Hävande i förtid: Köparen kan även häva en enskild köporder helt eller delvis om säljaren inte skulle följa något av 
villkoren i denna. Detta inbegriper bland annat försenad leverans, leverans av produkter som är defekta eller inte 
uppfyller kraven samt underlåtenhet att på begäran ge rimliga försäkringar om framtida kapacitet. Om ett förtida 
hävande inträffar ska köparen inte vara skyldig att betala andra belopp än den procentandel av priset i köpordern som 
motsvarar de varor och tjänster som godtagits av köparen. Säljaren ska vara ansvarig gentemot köparen för all form av 
skada som lidits på grund av den underlåtenhet som ledde till hävandet. Detta inbegriper bland annat kostnader för 
genomförande av avtalet som är större än dem som fastställts i köpordern. 
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10. Efterlevnad av lagar: Säljaren ska följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för varorna, tjänsterna och 
säljaren själv, och ska i annat fall ersätta och försvara köparen och hålla denne skadeslös. Utan att det begränsar det 
allmängiltiga i det ovanstående samtycker säljaren särskilt till att efterleva var och en av följande punkter i den 
utsträckning de kan tillämpas på en köporder från köparen: Klausulen om lika möjligheter i arbetslivet i avsnitt 202 i 
dekret nr 11246, enligt ändringar, bestämmelserna i 41 CFR delarna 60-1 till 60-60 och avsnitt 402 i Vietnam Era Veterans 
Readjustment Assistance Act från 1974, enligt ändringar, och 503 i Rehabilitation Act från 1973, enligt ändringar, samt 
bestämmelserna i 41 CFR delarna 60-250 och 60-741 om lika möjligheter i arbetslivet samt regler och bestämmelser i Office 
of Federal Contract Compliance Programs och Foreign Corrupt Practices Act. 
  
11. Oberoende entreprenör: När säljaren genomför varje form av arbete i enlighet med köpordern i köparens eller 
köparens kunders lokaler, samtycker säljaren till att genomföra sådana tjänster i egenskap av oberoende entreprenör. 
Säljaren ska även tillhandahålla garantier och vidta åtgärder för att förhindra att olycka, skada, dödsfall eller förlust 
drabbar person eller egendom, och säljaren ska vara enskilt ansvarig om något av detta inträffar, förutom om orsaken är 
oaktsamhet från köparens sida. Säljaren ska ha tecknat offentlig ansvarsförsäkring och egendomsförsäkring med rimliga 
gränser samt lämplig arbetsskadeförsäkring för all den personal som genomför köpordern.  
  
12. Tid och förseningar: Om tid eller datum för leverans har angivits är tiden det väsentliga. Ingen part ska dock hållas 
ansvarig för förseningar som ingen kunnat råda över, däribland naturkatastrofer, statshandlingar och arbetskonflikter.  
  
13. Begränsning av skada och preskriptionstid: Köparens ansvar för varje form av anspråk för förlust eller skada som 
uppstår ur, har samband med eller härrör från avtalet, dess genomförande eller en överträdelse av det, ska inte överstiga 
priset som motsvarar varorna eller tjänsterna eller den del av dem som givit upphov till anspråken. Köparen ska inte 
under några omständigheter vara ansvarig för förmodade vinster, tillfällig eller följdriktig skada eller påföljder av något 
slag. Åtgärder till följd av en överträdelse från köparens sida måste börja vidtas inom ett år från det att orsaken till 
åtgärden uppstått. 
  
14. Avstående: Om köparen erbjuder säljaren en möjlighet att åtgärda brister som säljaren är orsak till ska detta inte 
förstås som att köparen avstår från vissa eller alla villkoren i avtalet eller från någon annan av köparens lagstadgade 
rättigheter. Att avstå från att åberopa en brist betyder inte att andra brister inte heller åberopas. 
  
15. Tilldelning: Tilldelning, överlåtande eller entreprenad är inte tillåtet utan köparens skriftliga godkännande på 
förhand. 
  
16. Gällande lag och plats: Lagarna i det land där köparen har sitt säte ska gälla för dessa villkor. Parterna samtycker till 
att domstolarna i det land där köparen har sitt säte och de domstolar som prövar överklaganden från dessa är exklusivt 
behöriga. 
 
17. Motsättningar: Om det finns motsättningar mellan villkoren i detta avtal och något annat avtal – tidigare, nu gällande 
eller framtida – mellan köparen och säljaren, ska villkoren i detta avtal gälla. Om en behörig domstol fastställer att någon 
bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller inte går att åberopa, ska de övriga bestämmelserna ändå fortsätta att gälla. 
 
 
 
 


	1.  Villkor för godtagande: Köpordern är Dura-Line Corporations (nedan kallad köparen) erbjudande till säljaren och utgör ingen bekräftelse på att köparen godtar säljarens erbjudande. Genom att bekräfta mottagandet av köpordern, inleda genomförandet i...
	1.  Villkor för godtagande: Köpordern är Dura-Line Corporations (nedan kallad köparen) erbjudande till säljaren och utgör ingen bekräftelse på att köparen godtar säljarens erbjudande. Genom att bekräfta mottagandet av köpordern, inleda genomförandet i...
	2.  Pris och prisnedsättning: Priset för varor eller tjänster ska det vara det lägre av priset som anges i köpordern och det som är säljarens gällande pris på datumet för leverans av samma mängder varor eller tjänster av lika kvalitet till kunder i sa...
	2.  Pris och prisnedsättning: Priset för varor eller tjänster ska det vara det lägre av priset som anges i köpordern och det som är säljarens gällande pris på datumet för leverans av samma mängder varor eller tjänster av lika kvalitet till kunder i sa...
	3.  Fakturor: Köporderns nummer, som tillhandahålls av köparen, måste uppges på säljarens faktura. Fakturor som köparen mottar och som saknar köporderns nummer kommer att returneras till säljaren. Säljaren samtycker till att skicka köparen en uppdater...
	3.  Fakturor: Köporderns nummer, som tillhandahålls av köparen, måste uppges på säljarens faktura. Fakturor som köparen mottar och som saknar köporderns nummer kommer att returneras till säljaren. Säljaren samtycker till att skicka köparen en uppdater...
	4.  Paketering och transport av varor: Säljaren ska märka varje container med köporderns nummer. Det ska även stå på den packsedel som ska medfölja varje container. Om inget annat anges i köpordern betalas transporten i förskott, och inga extra kostna...
	4.  Paketering och transport av varor: Säljaren ska märka varje container med köporderns nummer. Det ska även stå på den packsedel som ska medfölja varje container. Om inget annat anges i köpordern betalas transporten i förskott, och inga extra kostna...
	5.  Undersökning och underkännande av varor: Köparen har rätt att undersöka varorna och underkänna alla dem som köparen bedömer vara defekta eller inte uppfylla kraven. Varor som underkänts eller levererats i större mängder än dem som angivits i köpor...
	5.  Undersökning och underkännande av varor: Köparen har rätt att undersöka varorna och underkänna alla dem som köparen bedömer vara defekta eller inte uppfylla kraven. Varor som underkänts eller levererats i större mängder än dem som angivits i köpor...
	6.  Garanti: Säljaren garanterar följande: (a) äganderätt till varorna med utlösta garantier och panter, (b) leverans av varorna och tjänsterna utan anspråk i form av patent, varumärke, upphovsrätt eller liknande, (c) varor av god handelskvalitet och ...
	6.  Garanti: Säljaren garanterar följande: (a) äganderätt till varorna med utlösta garantier och panter, (b) leverans av varorna och tjänsterna utan anspråk i form av patent, varumärke, upphovsrätt eller liknande, (c) varor av god handelskvalitet och ...
	7.  Ändringar: Köparen har rätt att när som helst göra ändringar vad gäller specifikationer, material, paketering, tid och plats för leverans samt transportsätt. Om sådana ändringar leder till en ökning eller minskning av kostnader eller den tid som k...
	7.  Ändringar: Köparen har rätt att när som helst göra ändringar vad gäller specifikationer, material, paketering, tid och plats för leverans samt transportsätt. Om sådana ändringar leder till en ökning eller minskning av kostnader eller den tid som k...
	8.  Köparens rätt till hävande: Det står köparen fritt att helt eller delvis häva en enskild köporder. Om så sker ska säljaren genast upphöra med arbetet. Säljaren kommer att erhålla en rimlig ersättning för hävandet i form av (a) en procentandel av p...
	8.  Köparens rätt till hävande: Det står köparen fritt att helt eller delvis häva en enskild köporder. Om så sker ska säljaren genast upphöra med arbetet. Säljaren kommer att erhålla en rimlig ersättning för hävandet i form av (a) en procentandel av p...
	9.  Hävande i förtid: Köparen kan även häva en enskild köporder helt eller delvis om säljaren inte skulle följa något av villkoren i denna. Detta inbegriper bland annat försenad leverans, leverans av produkter som är defekta eller inte uppfyller krave...
	9.  Hävande i förtid: Köparen kan även häva en enskild köporder helt eller delvis om säljaren inte skulle följa något av villkoren i denna. Detta inbegriper bland annat försenad leverans, leverans av produkter som är defekta eller inte uppfyller krave...
	10.  Efterlevnad av lagar: Säljaren ska följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för varorna, tjänsterna och säljaren själv, och ska i annat fall ersätta och försvara köparen och hålla denne skadeslös. Utan att det begränsar det allm...
	10.  Efterlevnad av lagar: Säljaren ska följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för varorna, tjänsterna och säljaren själv, och ska i annat fall ersätta och försvara köparen och hålla denne skadeslös. Utan att det begränsar det allm...
	11.  Oberoende entreprenör: När säljaren genomför varje form av arbete i enlighet med köpordern i köparens eller köparens kunders lokaler, samtycker säljaren till att genomföra sådana tjänster i egenskap av oberoende entreprenör. Säljaren ska även til...
	11.  Oberoende entreprenör: När säljaren genomför varje form av arbete i enlighet med köpordern i köparens eller köparens kunders lokaler, samtycker säljaren till att genomföra sådana tjänster i egenskap av oberoende entreprenör. Säljaren ska även til...
	12.  Tid och förseningar: Om tid eller datum för leverans har angivits är tiden det väsentliga. Ingen part ska dock hållas ansvarig för förseningar som ingen kunnat råda över, däribland naturkatastrofer, statshandlingar och arbetskonflikter.
	12.  Tid och förseningar: Om tid eller datum för leverans har angivits är tiden det väsentliga. Ingen part ska dock hållas ansvarig för förseningar som ingen kunnat råda över, däribland naturkatastrofer, statshandlingar och arbetskonflikter.
	13.  Begränsning av skada och preskriptionstid: Köparens ansvar för varje form av anspråk för förlust eller skada som uppstår ur, har samband med eller härrör från avtalet, dess genomförande eller en överträdelse av det, ska inte överstiga priset som ...
	13.  Begränsning av skada och preskriptionstid: Köparens ansvar för varje form av anspråk för förlust eller skada som uppstår ur, har samband med eller härrör från avtalet, dess genomförande eller en överträdelse av det, ska inte överstiga priset som ...
	14.  Avstående: Om köparen erbjuder säljaren en möjlighet att åtgärda brister som säljaren är orsak till ska detta inte förstås som att köparen avstår från vissa eller alla villkoren i avtalet eller från någon annan av köparens lagstadgade rättigheter...
	14.  Avstående: Om köparen erbjuder säljaren en möjlighet att åtgärda brister som säljaren är orsak till ska detta inte förstås som att köparen avstår från vissa eller alla villkoren i avtalet eller från någon annan av köparens lagstadgade rättigheter...
	15.  Tilldelning: Tilldelning, överlåtande eller entreprenad är inte tillåtet utan köparens skriftliga godkännande på förhand.
	15.  Tilldelning: Tilldelning, överlåtande eller entreprenad är inte tillåtet utan köparens skriftliga godkännande på förhand.
	16.  Gällande lag och plats: Lagarna i det land där köparen har sitt säte ska gälla för dessa villkor. Parterna samtycker till att domstolarna i det land där köparen har sitt säte och de domstolar som prövar överklaganden från dessa är exklusivt behör...
	16.  Gällande lag och plats: Lagarna i det land där köparen har sitt säte ska gälla för dessa villkor. Parterna samtycker till att domstolarna i det land där köparen har sitt säte och de domstolar som prövar överklaganden från dessa är exklusivt behör...
	17.  Motsättningar: Om det finns motsättningar mellan villkoren i detta avtal och något annat avtal – tidigare, nu gällande eller framtida – mellan köparen och säljaren, ska villkoren i detta avtal gälla. Om en behörig domstol fastställer att någon be...
	17.  Motsättningar: Om det finns motsättningar mellan villkoren i detta avtal och något annat avtal – tidigare, nu gällande eller framtida – mellan köparen och säljaren, ska villkoren i detta avtal gälla. Om en behörig domstol fastställer att någon be...

