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1. Mottagningskontroll
Bandis produkter nyttjas i stor utsträckning av konfektions- och annan tillverkningsindustri. 
Då värdet av det material Bandi levererat normalt utgör en ringa del av varuvärdet för den 
slutliga produkten kan inte fel på av Bandi levererat gods tillåtas medföra följdskador. Det 
åligger därför köparen att på egen risk och bekostnad noggrant undersöka om godset är 
felfritt och lämpar sig för köparens användning. Sådan skyldighet åvilar även köpare, som 
avser vidareförsälja godset till konsument eller annan. Kontrollen skall genomföras inom 
skälig tid från mottagandet i enlighet med punkt 5 och skall omfatta samtliga för köparen 
relevanta egenskaper såsom färgäkthet, krympningsgrad samt hållfasthet för påkänningar 
och slitage. Samtliga Bandis måttangivelser gäller med tolerans +/- fem procent.

2. Inskränkt felansvar och hävningsrätt
Fel skall normalt konstateras vid mottagningskontroll enligt punkt 1 ovan. Bandis ansvar för 
fel i levererat gods inskränker sig därför till, efter Bandis val, mot felet svarande prisavdrag 
eller ersättningsleverans av felfritt gods. Endast om även ersättningsleverans skulle vara 
behäftad med väsentligt fel äger köparen avbeställa godset. Skulle skada ha uppkommit 
såsom en omedelbar följd av att fel föranletts av grov vårdslöshet på Bandis sida är denna 
ersättningsgill. I annat fall ansvarar Bandi, utöver vad som ovan angivits, ej för skada 
köparen åsamkats av fel på av Bandi levererat material.

3. Ansvarsbegränsning för särskilda produkter
Bandi svarar inte för funktion och hållfasthet av sytråd, kardborreband eller spännen, 
knappar och andra av Bandi, såsom komplement till bandprodukter från annan tillverkare, 
inköpta föremål. Om köparen på tillfredsställande sätt har specificerat sina hållfasthets- 
eller funktionskrav kan Bandi på begäran lämna skriftligen avgränsad garanti i sådant 
avseende.

4. Inskränkt dröjsmålsansvar och hävningsrätt
Köparen äger inte rätt till ersättning för utebliven eller försenad leverans om denna 
förhindrats eller försvårats till följd av oförutsedd omständighet utom Bandis kontroll, 
såsom krig, tillåten eller otillåten konflikt på arbetsmarknaden, skada på maskiner eller 
andra Bandis tillverkningshjälpmedel, brist på råvara eller arbetskraft, utebliven leverans 
från underleverantör till Bandi, trafik- eller transportsvårigheter. Bandis skyldighet att 
leverera bortfaller helt om uppfyllelse skulle bli oväntat betungande för Bandi till följd av i 

det föregående omnämnd händelse eller ändring av valutakurser, råvarupriser eller andra 
förutsättningar för Bandis leveransåtagande och pris. Vid konstaterat dröjsmål kan köparen 
påkalla leverans och äger, om leverans inte verkställs inom en månad från påkallelsen och 
godset kan inköpas för snabbare leverans från annan leverantör, rätt att häva köpet. Bandi 
är skyldigt att ersätta köparen för till följd av dröjsmål uppkommen skada endast om denna 
förorsakats av grov vårdslöshet på Bandis sida.

5. Reklamation
Köparen skall enligt punkt 1 utföra mottagningskontroll inom skälig tid från erhållen 
leverans. Anmärkningar mot varan skall framställas inom 8 dagar från mottagandet.

6. Leveransvillkor
Om ej annat avtalats sker leverans fritt Bandis fabrik eller lager enligt Incoterms 2010. Av 
annat leveranssätt föranledd extrakostnad skall ersättas av köparen. Betalning skall, om 
Bandi inte utfäst kredit, erläggas kontant vid leverans.

7. Hävningsförbehåll och rätt att återtaga
Skulle köparen underlåta att i rätt tid fullgöra mot Bandi föreliggande betalningsskyldighet 
äger Bandi rätt att häva köpet. Bandi är därvid berättigat att återtaga till köparen utlämnat 
gods. Hävningsrätt för viss leverans föreligger även om betalningsförsummelsen avser annan 
leverans till samma köpare eller annat förhållande, som föranlett betalningsskyldighet för 
köparen mot Bandi.

8. Mängdavvikelse och rätt att frånträda
Bandi skall, om exakt mängd ej garanterats, vara berättigat att avvika från avtalad mängd 
för viss leverans med 10 procent för varje särskild produkt. Bandi är berättigat att inom 14 
dagar från köparens bindande order frånträda köpeavtalet om den beställda varan ej skulle 
finnas i lager och produktion av denna ej är planerad. Om Bandi frånträder visst köpeavtal 
skall köparen underrättas så snart ske kan.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
Tvister avseende tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av dessa försäljningsvillkor 
och därur härflytande, eller därmed sammanhängande, avtal och rättsförhållanden skall 
avgöras enligt svensk materiell rätt vid Örebro tingsrätt som första instans.

1. Check on delivery
Bandi’s products are used extensively by the ready made clothing and other manufacturing 
industries. As the value of the Bandi material supplied normally constitutes a small part of 
the commodity value of the finished product, defects affecting the goods delivered by Bandi 
cannot be accepted as grounds for consequential damage or loss. It is therefore incumbent 
upon the purchaser, at his own risk and expense, to make a careful check to see whether 
the goods are free from defects and are suitable for the use for which they are intended. 
The same obligation is also incumbent upon a purchaser who intends to resell the goods 
to the consumer or other buyer. The check must be carried out within a reasonable time 
after receipt and must cover all the properties relevant for the purchaser such as fastness 
of colour, degree of shrinkage and resistance to strain and wear and tear. All indications of 
measurement given by Bandi shall be subject to a tolerance of plus or minus five per cent.

2. Restricted liability for defects and right of cancellation
Defects should normally be verified when carrying out the check on delivery as mentioned in 
Clause 1 above. Bandi’s liability for defects in goods supplied will therefore be restricted, at 
Bandi’s option, to a reduction in price corresponding to any such defect or to a replacement 
delivery of goods free from defects. Only if the replacement delivery is also affected by 
essential defects shall the purchaser be entitled to cancel the order. If the damage or loss 
should have arisen as a direct consequence of the fact that the defect has been caused 
by gross negligence on Bandi’s part, then such damage or loss shall give entitlement to 
compensation. In other cases Bandi shall not be liable, apart from what is stated above, for 
damage or loss caused to the purchaser by defects in material supplied by Bandi.

3. Limitation of liability for special products
Bandi shall not be liable for the functioning and strength of sewing thread, touch-and-close 
fasteners or buckles, clasps, buttons and other articles purchased by Bandi from other 
makers as complements to ribbon and webbing products. If the purchaser has satisfactorily 
specified his requirements in the matter of functioning or strength Bandi can on request 
provide a definite written guarantee in that respect.

4. Restricted liability for delay and right of cancellation
The purchaser shall not be entitled to compensation for failure to deliver or for delayed 
delivery where delivery is prevented or made difficult in consequence of unforeseen 
circumstanses beyond Bandi’s control such as war, authorised or unauthorised labour 
market conflicts, damage to machines or other manufacturing facilities used by Bandi, 
shortages of raw materials or labour, failure to deliver on the part of Bandi’s subcontractors, 
or traffic or transport difficulties. Bandis’s obligation to deliver shall disappear entirely if 
fulfilment thereof should unexpectedly become burdensome for Bandi in consequence of 

any of the aforementioned occurrences or by changes in foreign exchange rates, prices of 
raw materials or other preconditions on which Bandi’s delivery commitments and prices are 
based. In the event of established delay the purchaser may demand delivery and if delivery 
is not made within one month after such demand and if the goods can be purchased for 
earlier delivery from another supplier, the purchaser shall have the right to cancel the order. 
Bandi shall be under an obligation to compensate the purchaser for any loss or damage 
occasioned by the delay only where it is caused by gross negligence on Bandi’s part.

5. Claims
The purchaser shall carry out the check on delivery in accordance with Clause 1 within a 
reasonable time after delivery is effected. Complaints relating to merchandise shall be 
lodged within eight days after delivery.

6. Delivery conditions
If nothing else agreed delivery shall be carried out Ex Works Bandi according to Incoterms 
2010. Extra expenses occasioned by other means of delivery shall be refunded by the 
purchaser. Unless Bandi has promised credit, payment shall be made in cash on delivery.

7. Conditions regarding cancellation
If the purchaser should fail to fulfil the aforementioned obligation towards Bandi as regards 
payment at the proper time, Bandi shall be entitled to cancel the order. In that case Bandi 
shall be entitled to recover goods delivered to the purchaser. Right of cancellation for 
certain deliveries shall exist even where the delay in payment relates to other deliveries to 
the same purchaser or to other relationships that have given rise to an obligation concerning 
payment to Bandi by the purchaser.

8. Discrepancies in quantities and right to withdraw
Where no exact quantity has been guaranteed Bandi shall be entitled to depart from 
the agreed quantity for certain deliveries to the extent of 10 per cent for each separate 
product. Bandi shall be entitled to withdraw from the sales contract within 14 days after the 
purchaser’s binding order if the goods ordered are not in stock and there are no plans to 
manufacture them. If Bandi withdraw from any sales contract the purchaser shall be notified 
as quickly as possible.

9. Litigation and applicable law
Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with these conditions of 
sale and related issues between the parties, or the breach, termination or invalidity thereof, 
shall be settled by the District Court of Örebro (“Örebro tingsrätt”) in the first instance and 
applying Swedish material law.

Försäljningsvillkor
Följande villkor skall, om annat inte för viss leverans skriftligen överenskommits, tillämpas på samtliga leveranser från AB Bandindustri 
(“Bandi”).

Conditions of sale
Unless otherwise agreed upon in writing for any particular delivery the following conditions shall apply to all deliveries from AB Bandindustri
(“Bandi”).


