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Försäljnings- och leveransvillkor för Philips AB Lighting
§ 1. Tillämplighet
Ändringar i och tillägg till villkoren gäller endast i den utsträckning detta avtalats skriftligen.
§ 2. Frakt, emballage, expeditionsavgifter m m
Leverans sker inom Sverige frakt- och emballagefritt, men exklusive pall, till köparens
närmaste godsstation. Philips äger rätt att välja billigaste transportsätt. För varje beordrad
expedition till ett värde understigande 5.000 kronor netto exkl.moms debiteras en fraktavgift
på 500 kronor.
§ 3. Transportrisk
All transport sker på köparens risk. För skador, som uppstår under transporten, ansvarar
Philips sålunda icke. På särskild anmodan ombesörjes transportförsäkring av gods, varvid
försäkringskostnaderna debiteras köparen.
§ 4. Betalningsvillkor
a) Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid betalning efter för fallodag
utgår dröjsmålsränta enligt nedanstående bestämmelser. Vid betalning före förfallodagen
utgår i vissa fall gottgörelseränta enligt nedanstå ende bestämmelser.
b) Dröjsmålsränta utgår med en årlig räntesats om för närvarande 11 %. Ränteberäkningen
sker från dagen efter förfallodagen till dess betalning behörigen fullgjorts.
c) Gottgörelseränta utgår med en årlig räntesats om för när varande 7 %. Ränteberäkningen
sker från dagen efter det betalning behörigen fullgjorts till fakturans förfallodag. Gottgörelseränta utgår endast för betalning av tillhandahållen vara eller tjänst.
d) Dröjsmålsränta och gottgörelseränta utgår månadsvis. Belopp under150 kronor beaktas
inte. Räntefakturan är förfallen till omedelbar betalning. Ränteberäkning sker efter de
räntesatser som vid varje tidpunkt tillämpas av Philips.
e) Fakturadatum räknas från det att varan skickas från Philips lager. Betalningsdatum räknas
från fakturadatumet.
§ 5. Skatter m m
Lagstadgad mervärdesskatt (moms) tillkommer vid varje betalningstillfälle efter gällande
skattesats. Philips äger vidta sådana förändringar av priset som kan föranledas av ändrade
växelkurser, skatter, tullar och andra offentliga avgifter.
Med anledning av regeringens beslut om ”Producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter”, inkluderar våra priser kostnader för återvinningen.
§ 6. Returer, leveransreklamationer
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att Philips ska godkänna en retur.
a) Produkten är en lagervara.
b) Produkten är kommersiellt aktiv.
c) Produkten kan returneras i ren och oskadad orginalförpackning.
d) Produkten är oskadd.
Returer orsakade av köparen till ett fakturerat värde understigande 3000 SEK godkännes ej.
Endast sådana returer, vartill Philips varit vållande, t ex genom felexpedition eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnader för köparen. För övriga, av Philips godkända och senast 5
arbetsdagar efter mottagandet av varan verkställda returer, krediteras köparen fakturabeloppet med avdrag av 20 %, dock minimum 750 kronor, samt frakt- och emballagekostnader.
Vid retur av gods måste Philips ovillkorligen först kontaktas för erhållande av erforderliga
handlingar såsom frakt- och retursedel. Saknas returhandlingar återsänds godset till köparen
med debitering av frakt- och emballagekostnader.
Övriga leveransreklamationer måste komminiceras med Philips senast 5 arbetsdagar efter
godsmottagandet.
Reklamerar ej köparen inom föreskriven frist, trots att han upptäckt eller bort upptäcka fel
eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund därav.
§ 7. Anbud, priser m m
Vid alla försäljningar gäller, där ej annat avtalats, leveransdagens pris. Philips förbehåller sig rätt
till ändring av anbud, priser, rabatter, konstruktioner och mått utan föregående avisering.
§ 8. Ursprungsbeteckning m m
Köparen får ej förse levererat gods med märkning som antyder att de är av hans fabrikat. I
anbud angivna typbeteckningar liksom vid detta fogade ritningar är ej bindande.
Alla ritningar, tekniska förebilder och andra handlingar, som överlämnats till köparen, förblir
Philips egendom.

d) Philips hindrats i leveransens fullgörande av omständigheter utanför sin kontroll, och
som man inte skäligen kunnat förväntas räkna med vid avtalets träffande och vars följder
man inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, eller av att underleverantörer
förhindrats fullgöra sin leverans på grund av omständighet som här angivits. I sådana fall är
Philips befriat från vite och andra påföljder.
§ 10. Skadestånd
Om Philips av andra skäl än sådana, som angivits under punkt 9 a-d här ovan icke skulle fullfölja leveransen inom överenskommen tid, äger köparen rätt att häva köpet men är om han
dels skriftligen gjort förbehåll härom, dels fullgjort stadgad betalningsskyldighet och dels kan
visa sig ha lidit skada genom dröjsmålet berättigad till ersättning uppgående till högst 1/2 %
av priset för material, som levererats för sent, per hel förﬂuten vecka, som dröjsmålet varat.
Ersättningskyldighet föreligger dock icke i något fall till högre totalbelopp än 7 1/2 % av priset
för den del av materialet, som levererats för sent. Någon ytterligare ersättningsskyldighet för
direkta eller indirekta skador, uppkomna genom försenad leverans, än den Philips här ovan
iklätt sig kan ej åläggas Philips.
§ 11. Ansvar för fel
Philips förbinder sig att enligt punkterna 12-16 nedan avhjälpa fel som är att hänföra till
bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning, som visat sig under normala driftsförhållanden och vid riktig användning, inom ett år från leveransdagen.Philips ansvar är begränsat
till vad ovan angivits.Därav följer att Philips exempelvis icke ansvarar för felaktiga funktioner
som beror på normal förslitning eller försämring, försummat underhåll eller annan misskötsel,
felaktig montering eller reparation.
§ 12.
Philips är ansvarig för fel endast om detta reklamerats till Philips och Philips kunnat besiktiga
varan, innan någon åtgärd företagits med densamma.
§ 13.
Sedan Philips från köparen mottagit meddelande om fel, som avses i punkt 11, skall Philips
på egen bekostnad avhjälpa felet med skyndsamhet, och med de begränsningar som följer
nedan av denna punkt och av punkterna 14-16.Om det enligt Philips bedömning ej är lämpligt
att utföra reparation hos köparen, åligger det köparen att återsända den felaktiga delen för
reparation eller utbyte. Philips har fullgjort sina förpliktelser enligt punkt 11 och denna punkt
genom att till köparen avlämna sådan vederbörlig reparerad eller i utbyte levererad del.Philips
skall dock utföra montering av den reparerade eller i utbyte levererade delen av varan eller
svara för kostnaderna för montering som företas av montör, som anvisats av Philips, om
detta med hänsyn till felets art, beställningens omfattning eller annan särskild omständighet
måste anses rimlig.
§ 14.
Om annat ej avtalats, skall köparen bära kostnaden och stå för risken för transporten av
felaktiga delar till Philips, medan Philips skall bära kostnaden och stå risken för transporten av
i utbyte levererat eller reparerat gods till köparen.
§ 15.
Då reparation i enlighet med punkt 13 utföres hos köparen skall uppkomna rese- och uppehållskostnader samt kostnader och risker för transport av nödvändig material och utrustning
fördelas enligt särskild överenskommelse mellan parterna.
§ 16.
Philips har ej något ansvar för fel utöver vad som föreskrivits ovan i punkterna 11-15. Köparen har således ej rätt att häva köpet eller att erhålla ersättning för skada eller förlust såsom
för utebliven vinst, ersättning för personskada eller skada på egendom, som ej omfattas av
leveransen, såvida köparen ej styrker att Philips gjort sig skyldig till grov vårdslöshet genom
att försumma att taga vederbörlig hänsyn till sådana allvarliga följder som en samvetsgrann
leverantör normalt borde ha kunnat förutse.
§ 17.
ÅtertagandeförbehållPhilips förbehåller sig rätten att återta gods som ej till fullo betalas. Tills
dess äganderätten övergått till köparen förbinder sig denne att väl vårda, ej överlåta eller
pantsätta varorna och att ej utan Philips skriftliga medgivande företa ändringar i dem.
§ 18.
SkiljedomTvister i anledning av köpet får ej dragas under domstolsprövning utan skall slutligen
avgöras genom skiljemän enligt svensk lag och där vid bedömas enligt svensk rätt, dock att
Philips för indrivning av fordran på köpeskilling äger rätt att anlita allmän domstol.
Philips har rätt att bestämma var skiljeförfarandet skall äga rum.

§ 9. Leveranstid
Leveranstiden skall anses förlängd med en mot dröjsmålet svarande tid därest:
a) under leveranstiden erforderliga tekniska uppgifter från köparen ej kommit Philips
tillhanda i rätt tid.
b) köparen vägrat mottaga eller ej kunnat mottaga leverans på ursprungligen avtalad tid eller
icke vidtagit sådana förarbeten eller åtgärder som erfor dras för att Philips å sin sida skall
kunna fullgöra sina åligganden.
c) köparen eller hans ombud begär sådan ändring i leveransen, som kan föranleda tidsutdräkt.
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