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Allmänna bestämmelser NLM10 
 
Vi använder NLM10 som standard inkl. förtydligande och kompletteringar enl. nedan: 
NLM10 finner du här Allmänna bestämmelser NLM10 
 
 
Leveranstid: Materialleverans ca: xx arbetsveckor efter att leverantören erhållit 

förskott samt orderdata och layout är helt klarlagt. 
 
Betalningsvillkor: 30% vid order 10 dagar netto, 30% innan materialleverans, 30% efter 

materialleverans, 10% efter övertagande dock senast 60 dagar efter 
materialleverans. I övrigt enl. NLM 10. Leverans av Gods sker endast mot 
betalningsgaranti från Beställare till Leverantör. 

  
Leveransvillkor: Enligt INCOTERMS 2000: 

EXW: Fritt vårt lager 
EXW: Fritt vår tillverkare 
DDP: Fraktfritt bil er fabrik 
 

Pris Priser är exkl. moms, grundat på vad som uttryckligen står omnämnt i 
bekräftelsen och angiven valutakurs. 
- Leverantören har rätt att fakturera tillkommande kostnader som beror 
på ändringar som hänförs till Beställaren och annat som ev. står utanför 
Leverantörens kontroll.  
- Slutlig köpeskilling regleras efter valutakurs den dag då Leverantören 
erhåller likvid. Vid betalning efter förfallodagen mister Beställaren sin rätt 
att åberopa kursändring. 
 

Försäkring:  Transport- och hanteringsförsäkring 0,3% debiteras och försäkrar 
material under hela transporttiden, lossning av material samt transport 
till montageplatsen. Materialet är försäkrat under installationstiden och 
upp till 30 dagar under ev. mellanlagringsperiod i era lokaler innan 
installation. 

 
Garantitid: 12 månader efter idriftsättning baserat på ett skift. Under garantitiden 

gäller fritt avhjälpande av ev. uppkomna fel via telefon, besök eller i 
förkommande fall modem och fria utbytesdelar (exkl. förslitningsdelar). 
Garantiarbeten som på kundens begäran sker utanför ordinarie arbetstid 
faktureras enl. gällande prislista. Support och service sker enligt gällande 
prislista - vi lämnar gärna offert på supportavtal. 
 

Valutakurs: 100 € = XXX SEK 
 
Operatörskrav: Grundkunskap i PC/Windows liksom om egna processer och produkter. 
  

http://www.mared.se/wp-content/uploads/2017/04/NLM10.pdf
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Dokumentation: Dokumentation levereras enl. maskindirektivet och då: 

- drifts- och skötselinstruktion på svenska  X exemplar  
 - övrig dokumentation originalspråk alt. engelska. X exemplar 
   
 Antal kopior av respektive specificeras senare 
 
 Slutgiltig dokumentation tillåts levereras efter idriftsättning/övertagande 

pga. översättning och revideringstid och utgör inte någon rätt till ev. 
innehållande av likvid. 

 
CE och ATEX: - Vid fristående maskin ingår CE-märkning enligt maskindirektivet (2A). 

- Vid maskin/anläggning som byggs samman, in eller ansluts till annan 
utrustning uppfyller varje enhet maskindirektivet (2B). CE-märkning av 
anläggningen som helhet ingår ej. 
- Eventuell integrerad utrustning från beställare förutsätts uppfylla 
maskindirektivet. 
- Utrustningen förväntas stå i ett icke ATEX-klassat utrymme. 

 
Montage Inkl. mekaniskt montage och idriftsättning av levererad utrustning. 

Beställaren står för alla tunga lyft och förflyttningar av utrustning. 
 
Montagetid: Montage och driftstagning ca: xx arbetsdagar och är beräknat att ske vid 

x tillfälle. Beställaren bistår med handräckning minst x man under 
montagetiden. Leverantören förbehåller sig rätten att fakturera 
överskridande tid som beror på faktorer som står utanför leverantörens 
kontroll. 

 
Intrimning/provdrift: Tid för intrimning och provdrift är beräknad till x arbetsdagar. 

Leverantören förbehåller sig rätten att fakturera överskridande tid som 
beror på faktorer som står utanför leverantörens kontroll, ex intrimning 
av annan utrustning. 

  
Utbildning: Då montage utförs av Mared ingår utbildning i samband med 

uppställning och idriftsättning. 
 

 Utbildning av operatörer ingår och sker efter idriftsättning och omfattar X 
utbildningsdagar. 

 
Sekretess: Som konfidentiell information räknas bl.a. uppgifter i offert/ 

orderbekräftelse och annan information av teknisk karaktär som data och 
ritningar. 
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Övrigt: Offerten är giltig 2 månader från offertdatum. 

I leverantörens åtagande ingår endast det som uttryckligen står 
omnämnt i offerten/bekräftelsen. Följande ingår exempelvis inte: Ev. 
lagring av material från leveransdatum till montagestart, förflyttning av 
utrustning till/på installationsplats, lyftutrustning, byggarbeten, 
byggställningar, städning, ATEX-klassad utrustning, kablage, anslutning av 
el, utsug, luft eller andra media. För att garantier och ev. angivna 
kapacitets- och kvalitetsdata skall gälla får endast originaldelar användas 
och ev. reparationer endast utföras av kvalificerad personal. 
Beställaren ansvara för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. 
Det förutsätts att beställaren gör systematiskt arbetsmiljöarbete samt i 
förekommande fall följer BAS-P. 
 
Godset/anläggning förblir leverantörens egendom tills den är tillfullo 
betald. Om inte betalningen erhålls i tid äger leverantören rätten att 
begränsa delar av funktionaliteten, dock inte sådana som påverkar 
säkerheten på anläggningen. Vidare förbehåller sig leverantören rätten 
att montera ut och hämta ej tillfullo betalt gods utan ersättningskrav från 
beställaren varvid denne också ger leverantören fullt tillträde till lokalen. 
 
Punkt 27: Dröjsmålsränta är 2% per månad. 
Punkt 24-27: Finansbolag/bank skall ställa ut säkerhet till leverantören på 
belopp motsvarande avtalad köpeskilling. Vartefter 
beställaren/finansbolag/bank betalar de rater som avtalats, kan 
säkerheten sänkas med motsvarande belopp. 
Punkt 43 leveransgodkännande: Leveransen är fullgjord den dag objektet 
övertas. Övertagandet sker antingen genom av slutkund/beställaren 
godkänt övertagandeprov eller genom att slutkund/beställaren tar 
objektet eller någon del därav i drift. I och med övertagandet är 
leveransen fullgjord och efter leverantörens skriftliga anmaning skall 
eventuella restbelopp betalas. 
Punkt 49: Ev. vite utgör 0,1% per vecka. 


