
F ö r s ä l j n i n g s  &  L e v e r a n s v i l k o r

1. Force majeure, strejk och lockout i och utanför Sverige, större 

maskinhaveri, energiförsörjning, krig eller annan krigföring, rådande 

förhållanden i Sverige och i andra länder, leveranser eller förseningar 

av råmaterial eller andra liknande leveransproblem, ger BEWi rätt att 

enligt eget val, att antingen delvis upphäva ordern eller att skjuta upp 

leveransen tills vidare. Vid en upphävning av order eller uppskjutande 

av leveransen gäller inte skyldigheten att kompensera förlust som 

eventuellt kan ha blivit en följd av detta. 

2. Material och varor som vi vid tidpunkten för ovannämnda händelse 

har på lager, åtar vi oss helt eller delvis att använda för att uppfylla 

inneliggande orders, enligt vår egen bedömning. Skulle värdet på 

kronan förändras, eller om ovanstående nämnt ensamt gör att 

fullgörandet av avtalet blir dyrare från vår sida, är vi endast skyldiga att 

fullgöra avtalet om köparen står för den fördyrade kostnaden.  

3. Kunden kan inte göra anspråk om BEWi överskrider leveranstiden. 

4. Vi reserverar oss för kvantitetsavvikelser på ±10%

5. BEWi lämnar inga garantier för mindre färgvariationer

6. Om inte annat anges i kontraktet kan produkterna innehålla 

återvunnet råmaterial. 

7. Ritningar, konstruktionsprov eller annat material är BEWis 

egendom, och BEWi behåller all rätt, inklusive immateriella rättigheter, 

för materialet, vilket inte kan, om inte en föregående skriftlig överens-

kommelse har gjorts undertecknad av BEWi, kopieras, publiceras, 

överlämnas eller på annat sätt utnyttjas i strid mot BEWis rättigheter.

8. Formar, som BEWi tillverkar i samband med produktion av ny 

produkt, är BEWis egendom, trots att kostnaderna för tillverkning av 

formar delvis betalas av köparen. Köparen förvärvar produktionsrättig-

heterna för verktyget och BEWi förbinder sig att hålla formarna i skick 

för produktion.

9. Eventuella reklamationer måste skickas till aftersales@bewi.com 

omedelbart efter mottagandet av varorna. Bristfälliga produkter utbyts 

eller repareras inom rimlig tid, men BEWi är inte skyldig att betala 

ersättning. Vid bedömningen av huruvida en produkt är avtalsenlig är 

det avgörande om det motsvarar en av köparen godkänt test. 

10. Om inte ansvaret för distribution utesluts enligt lagen om produk-

tansvar är vårt ansvar för skador som orsakas av den sålda produkten 

begränsad enligt följande: 

Vi är endast ansvariga för personskada om det bevisas att skadan 

orsakas av misstag eller försumlighet som begåtts av oss eller våra 

personer. Vi är inte ansvariga för skador på egendom eller lösöre som 

uppstår när leveransen är i köparens innehav. Vi är inte heller 

ansvariga för skador på produkter som gjorts av köparen eller på 

produkter där de ingår. För övrigt är vi ansvariga för skador på fast 

egendom och lös egendom på samma villkor som för personskada. Vi 

är inte ansvariga för driftsstopp, förlust av vinst, förlorat resultat eller 

andra indirekta förluster.

11. Vi förbehåller oss rätten till prisökning om råvarupriset stiger 5% 

eller mer från datum för orderbekräftelse till leveransdatum

12. Produkter avsedda för kontakt med livsmedel tillverkas i enlighet 

med gällande lagstiftning. Ytterligare information kan erhållas via www.

bewi.com

13. Vi förbehåller oss rätten att leverera upp till 2 dagar före orderbe-

kräftat datum

14. Vid order under 5000 kr debiteras en expeditionskostnad om 

500 kr. 

 

15. Avgift för sen ändring av order debiteras om ändring sker mindre 

än 7 dagar före leveransdatum, f.n. 295 SEK. 

16. Orders som ej hämtas på utsatt datum/tid debiteras med lagerhyra 

om 500 SEK/dag. Orders som kräver större lageryta debiteras med 

faktiskt lagerkostnad. 

17. Erbjudanden gäller 30 dagar från offertdatum. 

18. Kunden är skyldig att kontrollera innehållet i orderbekräftelsen och 

snarast, innan leverans, underrätta BEWi om eventuella ändringar eller 

invändningar. Orderbekräftelsen anses som ett bindande dokument.

BEWi Packaging AB
Braxenvägen 8
761 41 Norrtälje 

info@bewi.com, 0176 - 208 500


