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1. Yleiset ehdot
Näitä toimitusehtoja sovelletaan silloin, kun osapuolet ovat siitä 
kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet. Ehdoista poikkeamisesta on 
sovittava kirjallisesti, jotta poikkeaminen olisi pätevä. Tuotetiedoissa, 
hinnastoissa ja muissa vastaavissa asiakirjoissa samoin kuin muulla tavalla 
annetut tiedot ovat sitovia vain siinä laajuudessa, kun niihin osapuolten 
välisessä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan.

2. Määritelmät
Pullokaasulla tarkoitetaan kaasua pullossa tai kuljetettavassa säiliössä. 

Nesteytetyllä kaasulla tarkoitetaan jäähdyttämällä tai paineistamalla 
nesteytettyä kaasua, joka ilmakehänpaineessa tai ylipaineessa on 
nestemäisessä muodossa, esimerkiksi nestemäistä argonia, typpeä, 
happea, hiilidioksidia tai maakaasua.

Kuivajäällä tarkoitetaan kiinteässä muodossa olevaa hiilidioksidia.

Pakkauksella tarkoitetaan kaasun säilyttämiseen ja kuljettamiseen 
käytettäviä säiliöitä, kuten kaasupulloja, kaasupullopaketteja, siirtolava-
kontteja, kaasupullojen koreja, kuljetettavia nesteytetyn kaasun säiliöitä 
sekä kuivajäälaatikoita. 

Kaasuasemalla tarkoitetaan Ostajan luona olevaa varastosäiliötä tai 
kaasun valmistuslaitteistoa oheislaitteineen. 

Kaasuntoimitusvälineillä tarkoitetaan Pakkauksia, Kaasuasemia ja kaikkia 
muita Kaasuntoimitusvälineitä, joita Myyjä käyttää kaasun toimittamiseen.

3. Kaasumäärien mittausperusteet
Pullokaasun paine määritellään +15ºC lämpötilassa. Jollei muuta erityisesti 
ilmoiteta, on kaasutilavuudet kaasuille laskettu kaasupullon sisätilavuuden 
ja nimellisen täyttöpaineen funktiona kaasukohtaiset tekijät huomioon
ottaen. 

Pullokaasun, joka on huoneenlämmössä paineistettuna nestemäisessä 
muodossa, samoin kuin nesteeseen liuotetun kaasun kuten asetyleenin 
määrä määritellään punnituksella. 

Nesteytetyn kaasun määrä määritellään punnituksella tai tilavuusmittauk-
sella. Määrä ilmoitetaan joko painona kilogrammoina (kg) tai tilavuutena 
joko litroina (l) nestemäisessä muodossa tai kuutiometreinä (m3) 
kaasumuodossa +15ºC lämpötilassa ja 1013 mbar:in paineessa. Muunto-
ohjeet saa Myyjältä pyydettäessä.

Kuivajään määrä mitataan punnitsemalla.

4. Laatu ja dokumentaatio
Toimitettu kaasu ja Kuivajää täyttävät Myyjän laatumääritelmät. Myyjä 
toimittaa kyseiset laatumääritelmät Ostajalle tämän pyynnöstä. Korvausta 
vastaan Myyjä toimittaa myös yhdenmukaisuustodistuksen (Certificate of 
Conformity) ja analyysitodistuksen (Certificate of Analysis) edellyttäen, 
että niitä pyydetään tilauksen yhteydessä.

5. Toimitusehdot
Kaasut Pakkauksissa toimitetaan Ex Works Myyjän tuotantolaitos tai 
Myyjän edustajan toimipiste. 

Nesteytetyn kaasun toimitusraja Kaasuasemalla on Kaasuaseman 
lähtöliitäntä (venttiili, laippa tai muu vastaava), mikäli muuta ei ole 
sovittu. Mikäli Ostajalla on oma Kaasuasema tai omia Pakkauksia 
toimitusraja on Kaasuaseman tai Pakkauksen täyttöliitäntä. 

Kuivajää toimitetaan Ex Works Myyjän Kuivajään tuotantolaitos tai Myyjän 
edustajan toimipiste.

Toimitusehtoja tulkitaan sopimuksen alkaessa voimassaolevien 
INCOTERMS-ehtojen mukaan.

6. Vastaanottaminen
Ostajan tulee pitää Kaasuasemalle tai Ostajan osoittamalle vastaanot-
topaikalle kulkeva, alueellaan oleva tie vapaana, kulkukelpoisena ja 
muuten tarkoituksenmukaisena pitkille ja raskaille ajoneuvoille. Kyseinen 
velvollisuus koskee ympäri vuorokauden sellaista Ostajaa, jolla on 
Kaasuasema ellei muuta sovita, ja muuta Ostajaa tämän normaalin työ- tai 
aukioloajan aikana.

Jos Ostaja ei muusta kuin kohdan 14 mukaisesta syystä myötävaikuta 
siihen, että toimitus voi tapahtua, on Myyjällä oikeus korvaukseen 
odotusajasta sekä muista kuluista, joita Myyjälle aiheutuu.

Ostajan ja Myyjän tulee tarkistaa, että kuormakirjaan on merkitty oikea 
asiakasnumero ja määrä. Ostajan tai Ostajan osoittaman vastaanottajan 
tulee olla läsnä vastaanottohetkellä ja viivytyksettä vahvistaa vastaanotettu 
toimitus tai Kaasuasemalle täytetty kaasumäärä allekirjoittamalla 
kuormakirja. Mahdolliset poikkeamat tulee merkitä kuormakirjaan. Jos 
Ostaja ei ole läsnä luovutushetkellä, tulee Myyjän tarkistaa, että kuorma-
kirjassa on oikeat tiedot. Myyjän tulee siinä yhteydessä merkitä kuorma-
kirjaan, että Ostaja ei ole ollut läsnä samoin kuin mahdollisimman pian sen 
jälkeen ilmoittaa Ostajalle, että kaasu on toimitettu tai Kaasuasema täytetty. 
Kyseinen ilmoitus tapahtuu siten, että Myyjä jättää kuormakirjan sitä 
tarkoitusta varten varattuun postilaatikkoon tai muuhun sovittuun paikkaan. 
Kuormakirjassa annettujen tietojen katsotaan tällöin olevan oikeita, mikäli 
Ostaja ei voi näyttää niiden olevan virheellisiä.

7. Kaasun toimitus Ostajan Kaasuasemalle tai Ostajan Pakkauksessa 
Myyjällä on oikeus korvaukseen lisäkuluista, jotka aiheutuvat erityisestä 
käsittelystä ja toimitussuunnitelmasta silloin, kun kaasua toimitetaan Osta-
jan Pakkauksessa tai Ostajan Kaasuasemalle. Vaihdettaessa Ostajan 
Pakkauksia Myyjällä on oikeus toimittaa kaasua toisessa vastaavanlaisessa 
Pakkauksessa.

Kaasun toimittaminen tapahtuu tämän kohdan mukaisesti vain silloin, kun 
Pakkaukset tai Kaasuasema täyttävät viranomaismääräykset sekä Myyjän 
antamat ohjeet.

8. Kaasuntoimitusvälineiden merkitseminen
Myyjällä on oikeus merkitä kaasuntoimitusvälineet erityisillä merkinnöillä. 
Ostajalla ei ole oikeutta irrottaa, muuttaa tai lisätä sellaista merkintää 
ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

9. Vastuut Kaasuntoimitusvälineistä
Ostaja on velvollinen noudattamaan viranomaismääräyksiä ja Myyjän 
ohjeita, jotka koskevat kaasuntoimitusvälineiden, toimitetun kaasun ja 
Kuivajään käyttöä, kuljetusta, varastointia ja valvontaa. Ostajan tulee 
hoitaa Kaasuntoimitusvälineitä ja käsitellä niitä huolellisesti. Ostaja on 
vastuussa Kaasuntoimitusvälineistä, niissä tapahtuneista menetyksistä ja 
vahingoista, joita Myyjä ei ole aiheuttanut, silloin kuin Kaasuntoimitus-
välineet ovat Ostajan hallinnassa. Ostajan on välittömästi ilmoitettava 
Myyjälle Kaasuntoimitusvälineissä olevasta virheestä. Ostajan tulee ryhtyä 
kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sellaisen vahingon rajoittamiseksi, 
joka aiheutuu kyseisestä virheestä. Myyjän tulee noudattaa Kaasuntoimi-
tusvälineiden asennuksessa ja purkamisessa sekä kaasun ja Kuivajään 
toimittamisessa viranomaisten antamia terveys-, ympäristö- ja turvalli-
suusohjeita. 
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Pakkaukset, kuten kaasupullot ja siirtolavakontit, tulee palauttaa Myyjälle 
jäännöspaineisina. Ostajalla ei ole oikeutta saada korvausta sellaisesta 
jäännöskaasusta.

10. Hinta ja maksuehdot
Toimituksiin sovelletaan Myyjän toimituspäivänä voimassaolevia hintoja ja 
maksuehtoja, jotka ilmenevät Myyjän hinnastoista. Niistä ilmenevät myös 
Myyjän soveltamat laskutus-, viivästys-, perimismaksut, viivästyskorko sekä 
mahdolliset muut maksut.

11. Virhe
Jos Myyjä on toimittanut virheellistä kaasua tai Kuivajäätä, on Myyjä velvollinen 
viipymättä ja ilman, että siitä aiheutuu kuluja Ostajalle, toimittamaan 
virheetöntä kaasua tai Kuivajäätä. Jos Myyjä on huolehtinut kuljetuksesta 
alkuperäisellä toimitushetkellä, tulee Myyjän huolehtia kuljetuksesta ja siitä 
aiheutuvista kustannuksista myös korvaavassa toimituksessa.

Jos Myyjä ei ole toimittanut virheetöntä kaasua tai Kuivajäätä kymmenen 
päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen vastaanottamisesta, on Ostajalla 
oikeus purkaa sopimus virheellisen toimituksen osalta.

12. Reklamaatio
Ostaja saa vedota toimitetun kaasun tai Kuivajään virheellisyyteen vain, jos 
hän on reklamoinut siitä Myyjälle viipymättä sen jälkeen, kun Ostaja havaitsi 
virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation tulee sisältää kuvaus 
siitä, miten virhe ilmenee.

Jollei Ostaja reklamoi yhden (1) vuoden kuluessa toimituksesta, Ostaja 
menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos Ostaja reklamoi, eikä sellaista 
virhettä ilmene, josta Myyjä on vastuussa, on Myyjällä oikeus korvaukseen 
siitä työstä ja niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet Myyjälle reklamaatiosta.

13. Tuotevastuu
Ostaja korvaa Myyjälle aiheutuneet vahingot ja hyvittää Myyjälle kaikki 
kustannukset silloin, kun Myyjä velvoitetaan vastaamaan kolmatta kohtaan 
sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, josta Myyjä ei vastaa Ostajaa 
kohtaan tämän kohdan toisen kappaleen mukaan.

Myyjä ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, 
 a) jonka kaasu tai Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat kiinteälle tai 
 irtaimelle omaisuudelle, tai vahingon tai menetyksen seurauksista, jos  
 vahinko tai menetys kohtaa kaasua tai Kaasuntoimitusvälinettä silloin,  
 kun ne ovat Ostajan hallinnassa, tai
 b) jonka kaasu tai Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat Ostajan 
 valmistamille tuotteille tai tuotteille, joihin Ostajan tuote sisältyy, tai  
 sellaisesta vahingosta tai menetyksestä omaisuudelle, jonka nämä   
 tuotteet aiheuttavat kaasun tai Kaasuntoimitusvälineiden 
 ominaisuuksien takia.

Mainitut Myyjän vastuun rajoitukset eivät sovellu, jos Myyjä aiheuttaa 
vahingon tai menetyksen törkeällä huolimattomuudella.

Jos kolmas osapuoli vaatii Myyjältä tai Ostajalta korvausta tässä kohdassa 
tarkoitetusta menetyksestä tai vahingosta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa 
toiselle osapuolelle.

Myyjällä ja Ostajalla on velvollisuus antaa sellainen asia tuomioistuimen tai 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi, joka käsittelee korvausvaatimusta jompaa 
kumpaa heistä kohtaan, jos vaatimus perustuu vahinkoon tai menetykseen 
jonka kaasun tai Kaasuntoimitusvälineiden väitetään aiheuttaneen. Keskinäinen 
vastuu Ostajan ja Myyjän välillä ratkaistaan aina kohdan 20 mukaisesti.

14. Ylivoimainen este
Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai muodostuu kohtuuttoman raskaaksi 
jostakin sellaisesta olosuhteesta kuten sota, viranomaisten väliintulo, kapina, 
mellakka, rajoittunut energiansaanti, työmarkkinahäiriöt, kielto, rajoitukset, 
saamatta jääneet luvat, onnettomuudet, koneviat, epäsuotuisat kuljetus- tai 
sääolosuhteet, keskeytys tai häiriöt yleisessä teleliikenteessä, rajoitukset 
käyttövoiman saannissa tai virheelliset tai viivästyneet toimitukset ali-
hankkijoilta, vapautuu osapuoli vastaavassa laajuudessa velvoitteistaan. 

Yllämainitut olosuhteet muodostavat ylivoimaiseen esteen vain, jos osapuoli 
ei ole voinut niitä kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä ja joiden 
seurauksia osapuoli ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. 

Osapuolen, joka tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä 
kirjallisesti ilmoittaa vastapuolelle perusteen syntymisestä ja päättymisestä. 

Riippumatta siitä, mitä näistä määräyksistä seuraa, on kummallakin  
osapuolella oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle 
osapuolelle, jos täyttäminen viivästyy enemmän kuin kuusi (6) kuukautta 
ylivoimaisesta esteestä, jotka mainitaan tämän kohdan ensimmäisessä 
kappaleessa.

15. Toimituksen viivästyminen
Jos Myyjän toimitus viivästyy muusta kuin kohdassa 14 mainitusta syystä, eikä 
viivästys johdu Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä, on Ostajalla oikeus 
sopimussakkoon. Sakon enimmäismäärä lasketaan seuraavasti: 0,5 % 
viivästyneen toimituksen hinnasta jokaiselta kokonaiselta viivästyneeltä 
viikolta, kuitenkin niin, että enimmäismäärä on 7,5 % sovitusta hinnasta. Jos 
vain osa toimituksesta on viivästynyt, tulee sakko laskea siitä hinnan osasta, 
joka koskee toimituksen viivästynyttä osaa.

16. Vastuunrajoitus
Myyjän vastuu rajoittuu näissä ehdoissa esitettyihin kohtiin. Tämä koskee 
kaikenlaisia menetyksiä, joihin sisältyy muun muassa tuotannon menetys, 
saamatta jäänyt voitto tai muu taloudellinen seurannaisvahinko. Tämä Myyjän 
vastuun rajoitus ei sovellu, jos Myyjä on aiheuttanut vahingon törkeällä 
huolimattomuudella.

17. Sopimuksen purkaminen
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli 
rikkoo olennaisesti sopimusehtoja eikä suorita oikaisua kolmenkymmenen 
(30) päivän kuluessa kirjallisen kehotuksen vastaanottamisesta.

18. Muut määräykset
Myyjällä on oikeus kieltäytyä sopimuksen mukaisesta toimituksesta Ostajalle, 
jos Ostajalla ei ole tarvittavaa lupaa tai jos toimitus muusta syystä olisi 
viranomaisten tai Myyjän antamien turvallisuusmääräysten vastainen. 

Jos Myyjä on sitoutunut liittämään Kaasuntoimitusvälineet Ostajan kaasu-
järjestelmään, on Myyjällä kuitenkin oikeus kieltäytyä siitä, jos kaasu-
järjestelmä ei täytä viranomaismääräyksiä tai Myyjän antamia ohjeita.

19. Henkilötiedot
Myyjä käsittelee Ostajan henkilötietoja voidakseen pitää tarjolla sopimuksen
mukaisia palveluita/tuotteita, sekä osapuolten sopimussuhteen hallinnointia, 
markkinointia (sisältäen suoramarkkinoinnin), asiakasprofilointia sekä 
laskuttamista varten. Antamalla henkilötietoja (jotka sisältävät henkilö-
tunnuksen tarpeen mukaan) sopimuksen alkamisen yhteydessä, Ostaja suostuu 
henkilötietojen käsittelyyn kyseisellä tavalla. Ostajalla on oikeus saada tietoja 
siitä, millaisia henkilötietoja Myyjä käsittelee. Myyjä on myös velvollinen 
oikaisemaan virheelliset henkilötiedot Ostajan vaatimuksesta.

20. Erimielisyyksien ratkaisu
Mahdolliset erimielisyydet Ostajan ja Myyjän välillä ratkaistaan lopullisesti 
Kansainvälisen Kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti niiden perusteella valittujen yhden tai useamman välimiehen 
toimesta. Välimiesmenettely tapahtuu Myyjän kotipaikalla ja siellä voimassa
olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Silloin kun Ostajaa pidetään kuluttajana, 
ratkaistaan erimielisyys yleisessä tuomioistuimessa.
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1. Allmänna villkor
Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på 
annat sätt avtalat därom. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen 
för att vara gällande. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande 
handlingar samt uppgifter lämnade på annat sätt är bindande endast i den 
utsträckning parternas avtal uttryckligen hänvisar till dem.

2. Definitioner
Med Gas i Flaska menas gas, som förvaras under tryck i sluten behållare. 

Med Gas i Flytande Form menas nedkyld gas, som vid atmosfärstryck eller 
under övertryck är i vätskeform, exempelvis flytande argon, flytande kväve, 
flytande syre, flytande koldioxid eller jordgas.

Med Torris menas koldioxid i fast form.

Med Emballage menas behållare för förvaring och transport av gas, såsom 
gasflaska, gasflaskpaket, gasflak, korg för gasflaskor, transportabelt kärl, 
transportabel tank samt låda för Torris.

Med Gasstation menas hos Köparen stationär utrustning för produktion, 
separation, lagring eller distribution av gas, exempelvis lagringstank eller 
gasblandare.

Med Utrustning menas Emballage, Gasstation och annan Utrustning som 
Säljaren tillhandahåller som ett led i uppfyllandet av sina åtaganden enligt 
gasleveransavtal.

3. Mängdbestämning
Gas i Flaska tryckbestäms vid en temperatur av +15ºC. Angivna gasvolymer 
för komprimerade gaser är en funktion av gasflaskans inre volym och 
nominella fyllningstryck med hänsyn till gasspecifika faktorer, om inte annat 
särskilt anges. 

Gas i Flaska, som under tryck vid rumstemperatur är i vätskeform, och gaser 
lösta i en vätska, t ex acetylen, mängdbestäms genom vägning. 

Gas i Flytande Form mängdbestäms genom vägning eller volymmätning. 
Mängd anges antingen som vikt i kilogram (kg), eller som volym i antingen 
liter (l) i flytande form eller kubikmeter (m3) i gasform vid +15ºC och 1013 
mbar. Omräkningsfaktorer tillhandahålls av Säljaren på begäran. 

Torris mängdbestäms genom vägning.

4. Kvalitet och dokumentation
Levererad gas och Torris skall uppfylla Säljarens specifikationer.Säljaren 
tillhandahåller sådana specifikationer på begäran av Köparen. Mot särskild 
ersättning tillhandahåller Säljaren även kvalitetsintyg (Certificate of Conform-
ity) och analyscertifikat (Certificate of Analysis), under förutsättning att detta 
begärs vid beställning.

5. Leveransvillkor
Gas i Flaska och Gas i Flytande form i Emballage levereras Ex Works Säljarens eller 
Säljarens representants försäljningsställe.

Leveranspunkten för Gas i Flytande Form i Gasstation är Gasstationens utgående 
anslutning (ventil, fläns eller motsvarande), såvida inte annat överenskommits. 
Tillhandahåller Köparen Gasstation eller Emballage eller har Köparen ett system 
där Gas i Flytande Form cirkulerar, är leveranspunkten Gasstationens alternativt 
Emballagets ingående anslutning.

Torris levereras Ex works Säljarens produktionsanläggning för Torris eller annan 
av Säljaren anvisad plats. 

Leveransvillkoren skall tolkas enligt INCOTERMS gällande vid avtalets ingående.

6. Mottagning
Köparen skall inom sitt område hålla fri, framkomlig och i övrigt lämplig väg 
för långa och tunga fordon fram till Gasstation eller av Köparen anvisad mot-
tagningsplats. Denna skyldighet gäller dygnet runt för Köpare med Gasstation 
och för övriga Köpare under deras normala arbets- eller öppethållandetider.

Om Köparen inte, av annan anledning än vad som anges i punkt 14, med-
verkar till att avtalsenlig leverans kan ske, äger Säljaren rätt till ersättning för 
väntetid och andra kostnader som Säljaren orsakas.

Köparen och Säljaren skall kontrollera att korrekt kundnummer och korrekt 
mängd gas har noterats på leveranssedel. Köparen, eller av Köparen anvisad 
mottagare, skall vara närvarande vid mottagningstillfället och utan dröjsmål 
bekräfta mottagen leverans alternativt till Gasstation överfylld mängd gas 
genom underskrift av leveranssedel. Eventuella avvikelser skall noteras på 
leveranssedeln. Är Köparen inte närvarande vid mottagningstillfället skall 
Säljaren kontrollera att uppgifterna på leveranssedeln är korrekta. Säljaren 
skall därvid på leveranssedeln markera att Köparen ej har varit närvarande 
samt snarast möjligt därefter underrätta Köparen om att leverans eller 
överfyllning till Gaststation ägt rum. Sådan underrättelse kan ske genom 
att Säljaren lämnar leveranssedeln i för ändamålet avsedd brevlåda eller på 
annan överenskommen plats. Uppgifterna i leveranssedeln skall därvid anses 
vara riktiga såvida Köparen inte kan visa att dessa är felaktiga.

7. Leverans av gas till Gasstation eller  
 i Emballage som tillhandahålls av Köparen
Vid leverans av gas i Emballage eller till Gasstation som tillhandahålls av 
Köparen har Säljaren rätt till ersättning för merkostnader i samband med 
särskild hantering och leveransplanering. Säljaren har dock rätt att vid inbyte 
av Emballage som tillhandahålls av Köparen leverera gas i annat Emballage 
av motsvarande slag.

Leverans av gas enligt denna punkt sker endast under förutsättning att 
Emballage eller Gasstation uppfyller av myndighet utfärdade bestämmelser 
och Säljarens anvisningar.

8. Märkning av Utrustning
Säljaren har rätt att förse Utrustning med sina särskilda kännetecken.
Köparen äger inte rätt att avlägsna eller ändra sådan märkning utan Säljarens 
skriftliga medgivande.

9. Säkerhet, skötsel och tillsyn
Köparen är skyldig att följa myndigheters föreskrifter och Säljarens anvis-
ningar avseende transport, lagring och användning av levererad gas och 
Torris samt skötsel och tillsyn av Utrustning. Köparen skall vårda och aktsamt 
hantera Utrustning. Köparen svarar för skada på eller förlust av Utrustning, 
som inte orsakats av Säljaren, då den är i Köparens besittning. Köparen skall 
omedelbart underrätta Säljaren vid fel på Utrustning. Köparen skall vidta alla 
rimliga åtgärder för att begränsa skada till följd av sådant fel. Säljaren skall 
vid installation och demontering av Utrustning samt vid leverans av gas och 
Torris följa av myndigheter utfärdade föreskrifter avseende hälsa, miljö och 
säkerhet.

Gasflaska, gasflaskpaket och gasflak skall återlämnas till Säljaren med 
restgastryck. Köparen äger ej rätt till ersättning för sådan restgas.

Allmänna leveransbestämmelser 
för gaser. 01.06.2009



10. Pris och betalningsvillkor
Säljaren tillämpar på leveransdagen gällande pris- och betalningsvillkor. 
Dessa framgår av Säljarens prislista. Av denna framgår även av Säljaren 
tillämpade fakturerings-, försenings-, krav- eller andra avgifter samt 
dröjsmålsränta.

11. Fel
Har Säljaren levererat felaktig gas eller Torris, är Säljaren skyldig att skyndsamt 
och utan kostnad för Köparen leverera felfri gas eller Torris.
Har Säljaren ombesörjt transporten vid det ursprungliga leveranstillfället, skall 
Säljaren även vid ersättningsleveransen ombesörja och bekosta transporten.

Har Säljaren inte levererat felfri gas eller Torris inom tio dagar efter mottagen 
skriftlig påminnelse, har Köparen rätt att häva avtalet såvitt avser den felaktiga 
leveransen.

12. Reklamation
Köparen får göra gällande att levererad gas eller Torris är felaktig, endast 
om han har reklamerat detta till Säljaren utan dröjsmål efter det att han har 
märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen skall innehålla en beskrivn-
ing av hur felet yttrar sig.

Reklamerar Köparen inte inom ett (1) år från det att leverans har skett, 
förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet. Reklamerar 
Köparen och det visar sig inte föreligga något fel som Säljaren svarar för, har 
Säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamatio-
nen orsakat Säljaren.

13. Produktansvar
Köparen skall hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs 
ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren inte 
ansvarar för gentemot Köparen enligt denna punkts andra stycke.

Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som levererad gas eller 
Utrustning orsakar 
 a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada eller 
 förlust, om skadan eller förlusten inträffar då gasen eller Utrustning  
 är i Köparens besittning, eller  
 b) på produkter framställda av Köparen eller på produkter i vilka 
 Köparens produkter ingår, eller för skada eller förlust på egendom,  
 som dessa produkter orsakar på grund av egenskaper hos levererad  
 gas eller Utrustning.

Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om Säljaren orsakat 
skadan eller förlusten genom grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada 
eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas 
härom.

Säljaren och Köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller 
skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet 
grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererad gas eller 
Utrustning. Det inbördes förhållandet mellan Köparen och Säljaren skall dock 
alltid avgöras i enlighet med punkt 20.

14. Befrielsegrunder
Om fullgörandet av avtalet hindras eller blir oskäligt betungande av någon 
omständighet, såsom krig, myndighetsingripande, uppror, oroligheter, 
inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restrik-
tioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, maskinhaveri, ogynnsamma 
transport- eller väderleksförhållanden, avbrott eller störningar i den allmänna 
telekommunikationen, inskränkningar i tillförseln av drivkraft eller fel i 
eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan 
omständighet, skall den drabbade parten i motsvarande grad befrias från sina 
förpliktelser.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om den parten 
inte rimligen kunnat förutse sådan omständighet vid tiden för avtalets 
slutande och vars följder han inte heller skäligen kan undvika eller övervinna. 
Part som önskar åberopa befrielsegrund skall utan dröjsmål skriftligen under-
rätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Oavsett vad som annars följer av dessa bestämmelser har vardera parten 
rätt att häva avtalet, genom skriftligt meddelande till den andra parten, om 
fullgörande försenas mer än sex (6) månader av befrielsegrunder som anges i 
denna punkts första stycke.

15. Försenad leverans
Om Säljaren är försenad med sin leverans av annan anledning än vad som 
anges i punkt 14, och förseningen ej beror på Köparens handling eller 
underlåtenhet, har Köparen rätt till vite. Härvid gäller följande maximering av 
vitesbeloppet: 
0,5 % av det avtalade priset för den försenade leveransen för varje hel 
vecka som dröjsmålet varar upp till ett maximalt belopp motsvarande 7,5 % 
av det avtalade priset. Är endast en del av leveransen försenad skall vitet 
beräknas på den del av priset som hänför sig till den del av leveransen som 
är försenad.

16. Begränsning av ansvar
Säljaren har inte något ansvar utöver vad som uttryckligen framgår av dessa 
villkor. Detta gäller varje form av förlust innefattande, men ej begränsat till, 
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna 
begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om han orsakat skadan 
genom grov vårdslöshet.

17. Hävning
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet om den andra parten i väsentligt 
hänseende bryter mot avtalsvillkoren och inte vidtar rättelse inom trettio (30) 
dagar efter mottagande av skriftlig anmodan.

18. Övrigt
Säljaren förbehåller sig rätten att vägra leverans till Köparen även om sådan 
leverans omfattas av avtal, om Köparen ej har erforderliga tillstånd eller om 
leveransen av andra skäl skulle strida mot säkerhetsbestämmelser utfärdade 
av myndighet eller av Säljaren.

Om Säljaren åtagit sig att ansluta Utrustning till Köparens gassystem, har 
Säljaren rätt att vägra utföra detta om gassystemet ej uppfyller säkerhets-
bestämmelser utfärdade av myndighet eller Säljarens anvisningar.

19. Personuppgifter
Säljaren behandlar personuppgifter om Köparen i syfte att kunna tillhan-
dahålla avtalad tjänst/produkt, administrera parternas avtalsförhållande, i 
marknadsföringssyfte (inbegripet direkt marknadsföring), för kundprofilering 
samt fakturering etc. Genom att lämna personuppgifter (inbegripet person-
nummer i förekommande fall) i samband med avtalets ingående samtycker 
Köparen till sådan behandling av personuppgifter. Köparen har rätt att erhålla 
information om vilka personuppgifter som behandlas av Säljaren. Säljaren är 
vidare skyldig att på begäran av Köparen rätta felaktiga personuppgifter.

20. Tvist
Eventuell tvist mellan Köparen och Säljaren skall slutligt avgöras enligt 
Internationella Handelskammarens skiljedomsregler av en eller flera 
skiljemän utsedda i enlighet med dessa regler. Skiljeförfarandet skall äga rum 
där Säljaren har sitt säte, varvid där gällande lagstiftning skall tillämpas. Då 
Köparen är att anse som konsument skall tvist avgöras vid allmän domstol.


