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Smiths Medical Terms and Conditions of 

Sale for Europe 

Smiths Medicals försäljningsvillkor för 

Europa 

(“Terms and Conditions”) (”Villkor”) 

Buyer’s attention is drawn in particular to the 

provisions of clauses 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 

9.4, 10.2, 11.4 and 15.1 

Köparen görs i synnerhet uppmärksam på 

bestämmelserna i klausulerna 3.2, 3.5, 3.7, 

8.6, 9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 11.4 och 15.1 

These Terms and Conditions are for the 

purchase of Goods from Smiths Medical 

entities established in the EEA, the UK or 

Switzerland. The Seller is the Smiths Medical 

entity set out in the Order Confirmation.  

Dessa Villkor gäller för köp av varor från 

Smiths Medical-enheter inom EES, i 

Storbritannien eller Schweiz. Säljaren är den 

Smiths Medical-enhet som anges på 

Beställningsbekräftelsen.  

1. DEFINITIONS  1. DEFINITIONER  

1.1 The definitions and rules of 

interpretation set out below apply in these 

Terms and Conditions:  

1.1 Definitionerna och tolkningsreglerna 

som anges nedan gäller i dessa Villkor:  

1.1.1 Buyer means the person, firm or 

company, authority or government department 

or agency, which purchases the Goods from 

the Seller. 

1.1.1 Köpare avser den person, den firma 

eller det företag, den offentliga myndighet eller 

avdelning som köpte Varorna av Säljaren. 

1.1.2 Contract means any contract between 

the Seller and the Buyer for the sale and 

purchase of the Goods, incorporating these 

Terms and Conditions, as well as any 

purchase order from Buyer for the purchase of 

Goods from Seller that is accepted by the 

Seller in accordance with clause 2.5 and also 

incorporating these Terms and Conditions.  

1.1.2 Avtal avser alla avtal mellan Säljaren 

och Köparen i fråga om försäljning och köp av 

Varor och som innefattar dessa Villkor, samt 

alla Köparens beställningar som rör köp av 

Varor från Säljaren och som Säljaren godtar i 

enlighet med klausul 2.5 och som också 

innefattar dessa Villkor.  

1.1.3 Goods means any goods, equipment, 

components, spare parts and materials agreed 

in the Contract to be supplied to the Buyer by 

the Seller (including any part or parts of them).  

1.1.3 Varor avser varor, utrustning, 

komponenter, reservdelar och material som 

avtalas i Avtalet och som Säljaren ska 

tillhandahålla till Köparen (inklusive alla deras 

delar).  

1.1.4 Order Confirmation means the 

Smiths Medical order confirmation form issued 

to the Buyer for an accepted order. 

1.1.4 Beställningsbekräftelse avser Smiths 

Medicals formulär för beställningsbekräftelse 

som utfärdas till Köparen för en godtagen 

beställning. 

1.1.5 parties means the Buyer and the 

Seller, a "party" being one of them. 

1.1.5 parter avser Köparen och Säljaren, 

och ”part” avser en av dem. 

1.1.6 Seller means the Smiths Medical 

entity set out in the Order Acknowledgement.  

1.1.6 Säljare avser den Smiths Medical-

enhet som anges i Beställningsbekräftelsen.  
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1.1.7 Territory means the geographic area 

specified by the Seller in which the Buyer is 

authorised to distribute and resell the Goods, 

or if not so specified, the nation state in which 

the Buyer takes delivery of the Goods. 

1.1.7 Territorium avser det geografiska 

område som Säljaren specificerar och där 

Köparen är behörig att distribuera och 

återförsälja Varorna eller, om detta inte har 

specificerats, den nationalstat där Köparen 

mottar Varorna. 

1.2 A reference to a particular law is a 

reference to it as it is in force for the time being 

taking account of any amendment, extension, 

application or re-enactment and includes any 

subordinate legislation and related regulations 

for the time being in force made under it.  

1.2 En hänvisning till en viss lag utgör en 

hänvisning till den i den form den gäller vid 

ifrågavarande tidpunkt, med beaktande av 

eventuell ändring, förlängning, tillämpning eller 

nytt antagande av lagen och omfattar eventuell 

underordnad lagstiftning och relaterade 

förordningar som gäller vid ifrågavarande 

tidpunkt och som har antagits i enlighet med 

den.  

1.3 Words in the singular include the plural 

and in the plural include the singular.  

1.3 Ord i singular omfattar pluralformen 

och ord i plural omfattar singularformen.  

1.4 Headings of clauses, terms and 

conditions do not affect the interpretation of 

such clauses, terms and conditions.  

1.4 Klausulernas och villkorens rubriker 

påverkar inte tolkningen av dessa klausuler 

eller villkor.  

2. APPLICATION OF TERMS AND 

CONDITIONS 

2. TILLÄMPNING AV VILLKOREN 

2.1 Subject to any variation under clause 

2.3, the Contract shall be subject to these 

Terms and Conditions. All other terms, 

conditions and warranties, whether implied by 

statute, common law or trade usage or 

expressed by the Buyer (including any terms 

and conditions which the Buyer purports to 

apply under any purchase order, confirmation 

of order, specification or other document), are 

hereby excluded, with the exception of 

conditions expressly accepted by the Seller in 

writing and conditions and other terms the 

exclusion of which is prohibited by mandatory 

statutory law or regulations.  

2.1 Med förbehåll för eventuella variationer 

enligt klausul 2.3 ska Avtalet omfattas av 

dessa Villkor. Härmed exkluderas alla andra 

villkor och garantier, oavsett om dessa följer av 

lag, anglosaxisk rätt eller branschpraxis eller 

uttrycks av Säljaren (inklusive eventuella villkor 

som Köparen påstår sig använda i någon 

beställning, beställningsbekräftelse, 

specifikation eller i något annat dokument), 

med undantag för villkor som Säljaren 

uttryckligen godtar skriftligen samt sådana 

villkor som tvingande lag eller förordningar gör 

det förbjudet att exkludera.  

2.2 No terms or conditions endorsed on, 

delivered with or contained in the Buyer’s 

purchase order, confirmation of order, 

specification or other document shall form part 

of the Contract simply as a result of such 

document being referred to in the Contract.  

2.2 Inga villkor som godkänns i, levereras 

med eller ingår i Köparens beställning, 

beställningsbekräftelse, specifikation eller 

annat dokument ska utgöra en del av Avtalet 

enbart för att en hänvisning till ifrågavarande 

dokument görs i Avtalet.  
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2.3 Any variation to these Terms and 

Conditions and any representations about the 

Goods shall have no effect unless set out in 

writing and signed by authorised 

representatives of each of the parties. The 

Buyer acknowledges that it has not relied on 

any statement, promise or representation 

made or given by or on behalf of the Seller that 

is not set out in the Contract. Nothing in this 

clause shall exclude or limit the Seller’s liability 

for fraudulent misrepresentation.  

2.3 Eventuella varianter av dessa Villkor 

och eventuella utfästelser om Varorna ska vara 

utan verkan, förutom om de anges skriftligen 

och undertecknas vardera partens behöriga 

representanter. Köparen tillstår att denne inte 

har förlitat sig på något utlåtande eller löfte 

eller någon utfästelse som gjorts eller getts av 

Säljaren eller för dennes räkning och som inte 

har angetts i Avtalet. Inget i denna klausul ska 

exkludera eller begränsa Säljarens ansvar för 

bedrägliga förvrängningar.  

2.4 Each purchase order or acceptance of 

a quotation for Goods from the Buyer for the 

Buyer’s purchase of Goods from the Seller 

shall be deemed to be an offer by the Buyer to 

buy Goods and subject to the Seller accepting 

the purchase order pursuant to clause 2.5 shall 

create a Contract subject to these Terms and 

Conditions. These Terms and Conditions shall 

be included in each purchase order.    

2.4 Varje beställning eller godtagande av 

en offert för Varor från Köparen för Köparens 

köp av Varor från Säljaren ska anses vara ett 

erbjudande från Köparen om att köpa Varor 

och förutsatt att Säljaren godtar beställningen 

enligt klausul 2.5 ska detta bilda ett Avtal som 

omfattas av dessa Villkor. Varje beställning ska 

omfatta dessa Villkor. 

2.5 No purchase order placed by the 

Buyer shall be deemed to be accepted by the 

Seller until a written acknowledgement of order 

is issued by the Seller or (if earlier) the Seller 

delivers the Goods to the Buyer. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

2.5 Ingen beställning som Köparen gör ska 

anses ha godtagits av Säljaren tills Säljaren 

utfärdar en skriftlig bekräftelse av beställningen 

eller (om detta sker tidigare) om Säljaren 

levererar Varorna till Köparen. Det står 

Säljaren fritt att godta eller inte godta 

beställningarna. 

2.6 Except as provided in clause 13.3, the 

minimum order value is £200 (€250) (except 

for items ordered from the Spare Parts Price 

List where the minimum order value is £50) 

and orders with value of less than £200 (€250) 

(£50 for items ordered from the Spare Parts 

Price List) may be accepted at the discretion of 

the seller. The seller will apply an order 

processing charge of £20 (€25) to orders under 

£200 (€250) (£50 for items ordered from the 

Spare Parts Price List) if the order is approved 

by the Seller. 

2.6 Förutom enligt vad som anges i klausul 

13.3 är det lägsta beställningsvärdet 200 GBP 

(250 EUR) (förutom för objekt som beställs från 

Prislistan för reservdelar där det lägsta tillåtna 

beställningsvärdet är 50 GBP) och det står 

säljaren fritt att godta eller inte godta 

beställningar till ett värde under 200 GBP 

(250 EUR) (50 GBP för objekt som beställs 

från Prislistan för reservdelar). Säljaren lägger 

till en behandlingsavgift för beställningen på 

20 GBP (25 EUR) för beställningar under 

200 GBP (250 EUR) (50 GBP för objekt som 

beställs från Prislistan för reservdelar) om 

Säljaren godkänner beställningen. 

2.7 The Buyer shall ensure that the terms 

of its order and any applicable specification are 

complete and accurate.  

2.7 Köparen ska se till att 

beställningsvillkoren och eventuella tillämpliga 

specifikationer är fullständiga och korrekta.  
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2.8 Any quotation is given on the basis 

that no Contract shall come into existence until 

the Seller sends an acknowledgement of order 

to the Buyer. Any quotation is valid for a period 

of thirty (30) days only from its date unless 

stated otherwise and provided that the Seller 

has not previously withdrawn it.  

2.8 Alla offerter förutsätter att inget Avtal 

ska uppstå innan Säljaren skickar en 

beställningsbekräftelse till Köparen. Alla 

offerter gäller endast under en period på trettio 

(30) dagar, om inget annat har angetts och 

förutsatt att Säljaren inte återtar dem tidigare.  

3. DELIVERY  3. LEVERANS  

3.1 The Buyer is responsible for providing 

complete and accurate delivery address 

information to the Seller and for checking such 

information is correctly set out in the Order 

Confirmation.  

3.1 Köparen ansvarar för att tillhandahålla 

fullständiga och korrekta uppgifter om 

leveransadressen till Säljaren och för att 

kontrollera att denna information har angetts 

korrekt på Beställningsbekräftelsen.  

3.2 The Seller shall deliver the Goods to 

the location set out in the Order Confirmation 

or such other location as the parties may 

agree. 

3.2 Säljaren ska leverera Varorna till den 

plats som anges i Beställningsbekräftelsen 

eller till en annan plats som parterna avtalar. 

3.3 Any dates specified by the Seller for 

delivery of the Goods are estimates and time 

for delivery shall not be made of the essence 

by notice. If no dates are specified, time for 

delivery shall be within a reasonable time.  

3.3 Eventuella datum som Säljaren anger 

för leverans av Varorna är uppskattningar och 

leveranstiden kan inte genom meddelande från 

Köparen göras till ett väsentligt villkor. Om inga 

datum specificeras ska leveranstiden vara 

inom en rimlig tid.  

3.4 The Buyer may submit a request for 

next day delivery and such request may be 

accepted at the discretion of the Seller.  

3.4 Köparen får begära leverans följande 

dag och det står Säljaren fritt att godta eller 

inte godta en dylik begäran.  

3.5 Subject to the other provisions of these 

Terms and Conditions the Seller shall not be 

liable for any direct, indirect or consequential 

loss (all three of which terms include, without 

limitation, pure economic loss, loss of profits, 

loss or interruption of business, depletion of 

goodwill, damage to reputation and similar 

loss), costs, damages, charges or expenses 

caused directly or indirectly by any delay in the 

delivery of the Goods (even if caused by the 

Seller’s negligence), nor shall any delay entitle 

the Buyer to terminate or rescind the Contract 

unless such delay exceeds 180 days.  

3.5 Med förbehåll för de andra 

bestämmelserna i dessa Villkor ska Säljaren 

inte ansvara för några direkta, indirekta eller 

följdskador (alla dessa tre begrepp omfattar, 

utan begränsning, rent ekonomiska förluster, 

förlust av vinst, förlust eller avbrott av 

verksamhet, förlust av goodwill, förlust av 

anseende eller liknande förlust), kostnader, 

skador, avgifter eller kostnader som orsakas 

direkt eller indirekt av någon försening i 

leverans av Varorna (även om dessa orsakas 

av Säljarens vårdslöshet), inte heller ska 

någon försening medföra att Köparen har rätt 

att avsluta eller upphäva Avtalet, förutom om 

förseningen är över 180 dagar.  

3.6 If for any reason the Buyer fails to 

accept delivery of any of the Goods when they 

are ready for delivery, or the Seller is unable to 

deliver the Goods on time because the Buyer 

3.6 Om Köparen av någon anledning inte 

tar emot leveransen av någon av Varorna då 

dessa är redo att levereras, eller om Säljaren 

inte kan leverera Varorna i tid eftersom 
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has not provided appropriate instructions, 

documents, licences or authorisations:  

Köparen inte har tillhandahållit lämpliga 

instruktioner, dokument, licenser eller tillstånd:  

3.6.1 risk in the Goods shall pass to the 

Buyer (including for loss or damage caused by 

the Seller’s negligence);  

3.6.1 ska risken för Varorna övergå till 

Köparen (inklusive för förlust eller skador som 

orsakas av Säljarens vårdslöshet),  

3.6.2 the Goods shall be deemed to have 

been delivered; and  

3.6.2 ska Varorna anses ha levererats och  

3.6.3 the Seller may store the Goods until 

delivery, whereupon the Buyer shall be liable 

for all related costs and expenses (including, 

without limitation, storage and insurance).  

3.6.3 får Säljaren lagra Varorna fram till 

leveransen och då är Köparen ansvarig för alla 

relaterade kostnader och utgifter (inklusive, 

utan begränsning, lagring och försäkring).  

3.7 If the Seller delivers to the Buyer a 

quantity of Goods of up to 10% more or less 

than the quantity noted in the Buyer’s purchase 

order or in the Seller’s acknowledgment, the 

Buyer shall not be entitled to object to or reject 

the Goods or any of them by reason of the 

shortfall or surplus and shall pay for such 

goods at the pro rata Contract rate.  

3.7 Om Säljaren levererar en mängd Varor 

till Köparen som uppgår till högst 10 % mer 

eller mindre än den mängd som angetts på 

Köparens beställning eller i Säljarens 

bekräftelse ska Köparen inte ha rätt att invända 

mot eller avvisa Varorna eller några av dem på 

grund av det bristfälliga eller överflödiga antalet 

och ska betala för dessa varor i proportion till 

priset i Avtalet.  

3.8 The Seller may deliver the Goods by 

separate instalments. Each separate 

instalment shall be invoiced and paid for in 

accordance with the provisions of the Contract.  

3.8 Säljaren får göra delleveranser av 

Varorna. Varje separat delleverans ska 

faktureras och betalas för i enlighet med 

bestämmelserna i Avtalet.  

3.9 Each instalment shall be a separate 

Contract and no cancellation or termination of 

any one Contract relating to an instalment shall 

entitle the Buyer to repudiate or cancel any 

other Contract or instalment.  

3.9 Varje delleverans ska utgöra ett 

separat Avtal och inget avbrott eller 

upphävande av något enskilt Avtal som rör en 

viss delleverans ska ge Köparen rätt att 

upphäva eller annullera något annat Avtal eller 

någon annan delleverans.  

4. PLACE OF DELIVERY  4. LEVERANSPLATS  

4.1 Unless otherwise expressly agreed in 

writing by the Seller, the Seller shall deliver the 

Goods to the Buyer and delivery shall take 

place at the Buyer’s premises (“Delivery 

Point“). 

4.1 Om Säljaren inte uttryckligen och 

skriftligen avtalar om något annat ska Säljaren 

leverera Varorna till Köparen och leveransen 

ska äga rum vid Köparens lokaler 

(”Leveransplats”). 

4.2 The Buyer shall provide at the Delivery 

Point and at its expense adequate and 

appropriate equipment and manual labour for 

taking delivery of the Goods.  

4.2 Vid Leveransplatsen ska Köparen på 

egen bekostnad tillhandahålla tillräcklig och 

lämplig utrustning och arbetskraft för att motta 

leveransen av Varor.  
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5. LOSS, SHORTAGE OR DAMAGE IN 

TRANSIT  

5. FÖRLUST, BRISTFÄLLIG 

LEVERANS ELLER TRANSPORTSKADOR  

5.1 The Seller shall not be liable for loss or 

shortage or damage to Goods in transit unless:  

5.1 Säljaren ska inte ansvara för förlust 

eller bristfällig leverans eller transportskador på 

Varorna förutom: 

5.1.1 such loss, shortage or damage is 

caused by the Seller’s negligence; and  

5.1.1 om förlusten, den bristfälliga 

leveransen eller skadan orsakas av Säljarens 

vårdslöshet och  

5.1.2 the carriers and the Seller are notified 

thereof in writing, in the case of damage or 

shortage within three days of delivery or, in the 

case on non-delivery, within a reasonable time 

after the date upon which the Goods would 

have been delivered in the ordinary course of 

events; and  

5.1.2 transportföretagen och Säljaren 

meddelas om detta skriftligen, i fall av skada 

eller bristfällig leverans inom tre dagar efter 

leverans eller i fall av utebliven leverans, inom 

en rimlig tid efter det datum då Varorna skulle 

ha levererats under normala omständigheter 

och  

5.1.3 in the case of damage to Goods, the 

Buyer notifies the Seller’s customer services 

department and such Goods are returned to 

the Seller for inspection within thirty days of 

delivery. 

5.1.3 i fall av skador på Varorna meddelar 

Köparen Säljarens kundtjänstavdelning och 

dessa Varor returneras till Säljaren för 

inspektion inom trettio dagar efter leveransen. 

6. CHANGES AND RETURNS  6. BYTE OCH RETUR  

6.1 If after the receipt of any purchase 

order for Goods before delivery, improvements 

are made to their design, on giving notice to 

the Buyer, the Seller may make reasonable 

alterations so such design provided that:  

6.1 Om det görs förbättringar i Varornas 

design efter mottagande av en beställning men 

före leveransen får Säljaren genom att skicka 

meddelande till Köparen utföra rimliga 

ändringar i designen, förutsatt att:  

6.1.1 the performance and quality of the 

altered goods are at least as high as those of 

the Goods ordered; and  

6.1.1 de ändrade varornas prestanda och 

kvalitet är åtminstone lika bra som för de 

beställda Varorna och  

6.1.2 no price variation is made except with 

the Buyer’s consent; and  

6.1.2 ingen ändring i priset görs, förutom 

med Köparens samtycke och  

6.1.3 delivery is not unreasonably delayed.  6.1.3 leveransen inte orimligen försenas.  

6.2 If in respect of any order for Goods 

that are manufactured to the Buyer’s 

specification the Buyer requests any 

amendment to such order, the Seller shall, at 

its discretion, charge the Buyer in respect of 

any such amendments at the rate of 25% of 

the invoice value of such Goods.  

6.2 Om Köparen vad beträffar eventuella 

beställningar av Varor som tillverkas enligt 

Köparens specifikationer, begär ändringar i 

sådan beställning, ska Säljaren efter eget 

gottfinnande debitera Köparen för dessa 

ändringar till ett pris på 25 % av dessa Varors 

fakturerade värde.  

6.3 Except for Goods that do not conform 

to the warranty in clause 9 or any erroneous 

delivery of Goods due to Seller’s mistake 

(subject to clause 3.7), if the Buyer wishes to 

6.3 Förutom för Varor som inte uppfyller 

garantin i klausul 9 eller för eventuell felaktig 

leverans av Varor på grund av Säljarens 

misstag (med förbehåll för klausul 3.7) och om 
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return Goods to the Seller and the Seller is 

prepared to accept the return of such Goods, 

the Seller reserves the right to charge the 

Buyer a restocking charge at the rates set out 

in the table below. Any such returns shall be at 

the Buyer’s expense and the Goods must be 

unused and in good and saleable condition. 

Köparen vill returnera Varorna till Säljaren och 

Säljaren är beredd att godta returen av dessa 

Varor, förbehåller sig Säljaren rätten att 

debitera Köparen en returavgift enligt priserna 

som anges i tabellen nedan. Alla sådana 

returer ska ske på Köparens bekostnad och 

Varorna ska vara oanvända och i gott, säljbart 

skick. 

 

Value of returned Goods 

(excluding VAT) in the currency 

set out in the Order Confirmation 

Restocking charge in 

GBP 

Restocking charge in 

EUR 

500 or less  100 130 

501 to 1000 

 

150 190 

1001 to 5000 500 630 

5000 or more 1000 1260 

 

 

De returnerade Varornas värde 

(exklusive moms) i den valuta 

som anges i 

Beställningsbekräftelsen 

Returavgift i GBP Returavgift i EUR 

500 eller mindre  100 130 

501 till 1 000 

 

150 190 

1 001 till 5 000 500 630 

5 000 eller mer 1 000 1 260 

 

 

6.4 Notwithstanding that Goods returned 

pursuant to clause 6.3 must be unused, the 

Buyer undertakes to delete all user data 

(including without limitation patient data) from 

the Goods prior to returning those Goods to the 

Seller for any reason, including without 

limitation Goods sent to Seller for repair.  

6.4 Oavsett att de Varor som returneras 

enligt klausul 6.3 ska vara oanvända åtar sig 

Köparen att ta bort alla användardata 

(inklusive, utan begränsning, patientuppgifter) 

från Varorna innan Varorna av vilken anledning 

som helst returneras till Säljaren, inklusive utan 

begränsning Varor som skickats till Säljaren för 

reparation.  
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6.5 The Buyer undertakes to ensure there 

is no Personal Data (as defined in the 

applicable privacy and data protection 

legislation and regulations) on any Goods 

returned to the Seller for any reason, including 

without limitation Goods sent to Seller for 

repair or replacement.    

6.5 Köparen åtar sig att säkerställa att det 

inte finns några personuppgifter (enligt 

definitionen i tillämplig(a) integritets- och 

dataskyddslagstiftning och -förordningar) på 

Varor som av vilken som helst anledning 

returneras till Säljaren, inklusive utan 

begränsning Varor som skickats till Säljaren för 

reparation eller byte.    

6.6 The Seller shall, upon the reasonable 

request of the Buyer, package or bundle 

certain Goods together to form a kit (a 

“Custom Kit”). The Buyer agrees that in the 

event that it wishes to change the content of 

the Custom Kit and / or no longer wishes to 

purchase the Custom Kit, the Buyer shall notify 

the Seller in writing and shall purchase all 

Custom Kits which the Seller holds in stock. 

6.6 Säljaren ska, på Köparens rimliga 

begäran, förpacka eller skicka vissa Varor i 

paket så att de bildar en serie (en ”Anpassad 

serie”). Köparen samtycker till att om denne 

önskar ändra innehållet i den Anpassade 

serien och/eller inte längre vill köpa den 

Anpassade serien, ska Köparen meddela 

Säljaren skriftligen och ska köpa alla de 

Anpassade serier som Säljaren har på lager. 

7. RISK AND TITLE  7. RISK OCH ÄGANDERÄTT  

7.1 The Goods are at the risk of the Buyer 

from the time of placement of the Goods with 

the first carrier.  

7.1 Risken för Varorna åligger Köparen 

från den tidpunkt då Varorna har överlåtits till 

det första transportföretaget.  

7.2 Ownership of and title to the Goods 

shall not pass to the Buyer until the Seller has 

received in full (in cash or cleared funds) all 

sums due to it in respect of:  

7.2 Äganderätten till Varorna övergår inte 

till Köparen innan Säljaren har erhållit 

fullständig betalning (kontant eller i clearade 

medel) av alla belopp som tillfaller Säljaren i 

förhållande till:  

7.2.1 the Goods; and  7.2.1 Varorna och  

7.2.2 all other sums which are or which 

become due to the Seller from the Buyer on 

any account at the date the goods are 

delivered to the Buyer.  

7.2.2 alla andra belopp som Köparen är eller 

blir skyldig Säljaren på något konto och på det 

datum då varorna levereras till Köparen.  

7.3 Until ownership of the Goods has 

passed to the Buyer, the Buyer shall:  

7.3 Fram till att äganderätten till Varorna 

har övergått till Köparen ska Köparen:  

7.3.1 hold the Goods on a fiduciary basis as 

the Seller’s bailee;  

7.3.1 inneha Varorna på basis av 

förvaltarskap, som Säljarens depositarie,  

7.3.2 store the Goods (at no cost to the 

Seller) separately from all other goods of the 

Buyer or any third party in such a way that they 

remain readily identifiable as the Seller’s 

property;  

7.3.2 förvara Varorna (utan någon kostnad 

för Säljaren) separat från alla andra av 

Köparens eller någon tredje parts varor, på så 

sätt att det är lätt att identifiera dem som 

Säljarens egendom,  

7.3.3 not destroy, deface or obscure any 

identifying mark or packaging on or relating to 

the Goods; and  

7.3.3 inte förstöra, vanställa eller dölja några 

identifierande märken eller förpackningar på 

eller i samband med Varorna och  
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7.3.4 maintain the Goods in satisfactory 

condition and keep them insured on the 

Seller’s behalf for their full price against all 

risks to the reasonable satisfaction of the 

Seller. On request the Buyer shall produce the 

policy of insurance to the Seller.  

7.3.4 se till att Varorna är i godtagbart skick 

och upprätthålla försäkring för dem för 

Säljarens räkning, för deras fullständiga värde 

och mot alla risker enligt vad Säljaren finner 

skäligen nöjaktigt. På begäran ska Köparen 

visa upp försäkringen för Säljaren.  

7.4 The Buyer may resell the Goods 

before ownership has passed to it solely on the 

following conditions:  

7.4 Köparen får enbart återförsälja 

Varorna innan Köparen har mottagit 

äganderätten för dem under följande 

omständigheter:  

7.4.1 any sale shall be effected in the 

ordinary course of the Buyer’s business (but 

not otherwise) at full market value; and  

7.4.1 eventuell försäljning ska genomföras 

under Köparens normala verksamhet (inte på 

annat sätt) till fullständigt marknadspris och  

7.4.2 any such sale shall be a sale of the 

Seller’s property on the Buyer’s own behalf and 

the Buyer shall deal as principal when making 

such a sale.  

7.4.2 all sådan försäljning ska vara en 

försäljning av Säljarens egendom för Köparens 

egen räkning och Köparen ska vara huvudman 

vid en dylik försäljning.  

7.5 The Buyer’s right to possession of the 

Goods shall terminate immediately if, before 

ownership and title to the Goods passes to the 

Buyer, the Buyer: 

7.5 Köparens rätt till innehav av Varorna 

ska upphöra omedelbart om Köparen innan 

äganderätten till Varorna övergår till Köparen: 

7.5.1 has a bankruptcy order made against 

him or makes an arrangement or composition 

with his creditors, or otherwise takes the 

benefit of any statutory provision for the time 

being in force for the relief of insolvent debtors, 

or (being a body corporate) convenes a 

meeting of creditors (whether formal or 

informal); or  

7.5.1 förklaras ha gått i konkurs eller ingår 

ackordsavtal eller förlikning med sina 

borgenärer, eller på annat sätt drar nytta av en 

lagstadgad bestämmelse som gäller vid 

ifrågavarande tidpunkt och rör åtgärder för 

insolventa gäldenärer eller (om det rör sig om 

en korporation) inkallar till (formellt eller 

informellt) borgenärssamtal eller  

7.5.2 enters into liquidation (whether 

voluntary or compulsory) except a solvent 

voluntary liquidation for the purpose only of 

reconstruction or amalgamation, or has a 

receiver and/or manager, administrator or 

administrative receiver appointed of its 

undertaking or any part thereof, or documents 

are filed with the court for the appointment of 

an administrator of the Buyer or notice of 

intention to appoint an administrator is given by 

the Buyer or its directors or by a qualifying 

floating charge holder, or a resolution is 

passed or a petition presented to any court for 

the winding-up of the Buyer or for the granting 

of an administration order in respect of the 

Buyer, or any proceedings are commenced 

relating to the insolvency or possible 

7.5.2 likvideras (frivilligt eller ofrivilligt), 

förutom en solvent frivillig likvidering som 

enbart görs för en rekonstruktion eller fusion, 

eller om en förvaltare och/eller utredare eller 

administrativ förvaltare utses för verksamheten 

eller en del av den, eller om dokument lämnas 

in till domstol för utnämning av en förvaltare för 

Köparen eller om ett meddelande om avsikten 

att utnämna en förvaltare ges av Köparen eller 

dess styrelsemedlemmar eller en behörig 

person som kan utnämna förvaltare eller om ett 

beslut fattas eller en begäran läggs fram för en 

domstol om att Köparens verksamhet ska 

avvecklas eller om att ett förvaltningsbeslut ska 

tas om Köparen eller om andra förfaranden 

inleds som rör Köparens insolvens eller 
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insolvency of the Buyer; or  eventuella insolvens eller  

7.5.3 suffers or allows any execution, 

whether legal or equitable, to be levied on 

his/its property or obtained against him/it, or 

fails to observe or perform any of his/its 

obligations under the Contract or any other 

contract between the Seller and the Buyer, or 

is unable to pay its debts or the Buyer ceases 

to trade or continue in business; or  

7.5.3 drabbas av eller tillåter rättslig eller 

sedvanerättslig utmätning av sin egendom eller 

som beslutats gentemot denne/detta eller 

underlåter att iaktta eller utföra någon av sina 

skyldigheter enligt Avtalet eller något annat 

avtal mellan Säljaren och Köparen eller är 

oförmögen att betala sina skulder eller om 

Köparen upphör att handla eller fortsätta med 

verksamheten eller  

7.5.4 encumbers or in any way charges any 

of the Goods; or 

7.5.4 belånar eller på något sätt belastar 

någon av Varorna eller 

7.5.5 an analogous step or process is taken 

in any other jurisdiction.  

7.5.5 om motsvarande åtgärder vidtas i 

någon annan jurisdiktion.  

7.6 The Seller shall be entitled to recover 

payment for the Goods notwithstanding that 

ownership of any of the Goods has not passed 

from the Seller.  

7.6 Säljaren ska ha rätt till betalning för 

Varorna, oavsett om äganderätten till Varorna 

inte har övergått från Säljaren.  

7.7 The Buyer grants the Seller, its agents 

and employees an irrevocable licence at any 

time to enter any premises where the Goods 

are or may be stored in order to inspect them, 

or, where the Buyer’s right to possession has 

terminated, to recover them.  

7.7 Köparen beviljar Säljaren, dess ombud 

och anställda, ett oåterkalleligt tillstånd att när 

som helst få tillträde till Köparens lokaler där 

Varorna befinner sig eller eventuellt lagras, för 

att inspektera dem eller, då Köparens rätt till 

innehav av dem har avslutats, för att återfå 

dem.  

7.8 Where the Seller is unable to 

determine whether any Goods are the goods in 

respect of which the Buyer’s right to 

possession has terminated, the Buyer shall be 

deemed to have sold all goods of the kind sold 

by the Seller to the Buyer for which payment 

has been received by the Seller from the 

Buyer, and thereafter to have sold all goods of 

the kind sold by the Seller to the Buyer in the 

order in which they were invoiced to the Buyer.  

7.8 Om Säljaren inte kan fastställa om en 

Vara är varor som Köparens rätt till innehav 

har avslutats för, ska Köparen anses ha sålt 

alla varor av det slag som Säljaren sålt till 

Köparen och för vilka Säljaren har mottagit 

betalning av Köparen, och sedan ha sålt alla 

varorna av det slag som Säljaren har sålt till 

Köparen i den ordning som dessa har 

fakturerats av Köparen.  

7.9 On termination of the Contract, 

howsoever caused, the Seller’s (but not the 

Buyer’s) rights contained in this clause 7 shall 

remain in effect.  

7.9 Då Avtalet avslutas, av vilket skäl som 

helst, ska Säljarens (dock inte Köparens) 

rättigheter som ingår i denna klausul 7 förbli i 

kraft.  

8. PRICES AND PAYMENT  8. PRISER OCH BETALNING  

8.1 Unless otherwise agreed by the Seller 

in writing, the price for the Goods shall be the 

price set out in the Seller’s price list published 

on the date of delivery. The price for the Goods 

8.1 Om Säljaren inte skriftligen avtalar om 

något annat ska priset för Varorna vara det pris 

som anges i Säljarens på leveransdatumet 

publicerade prislista. Priset för Varorna ska 
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shall be exclusive of value added tax (if any) 

and all costs or charges in relation to transit 

and packing materials, installation, carriage, 

insurance and additional labour. The Buyer 

shall pay any value added tax and all costs or 

charges in relation to transit and packing 

materials, installation, carriage in respect only 

of deliveries of Goods required by the Buyer 

within 24 hours, insurance and additional 

labour when the Buyer is due to pay for the 

Goods.  

vara exklusive mervärdesskatt (om tillämplig) 

och alla kostnader eller avgifter i samband med 

transport och förpackningsmaterial, installation, 

frakt, försäkring och ytterligare 

arbetskostnader. Köparen ska betala eventuell 

mervärdesskatt och alla kostnader eller avgifter 

i samband med transport och 

förpackningsmaterial, installation, frakt för 

enbart leveranser av Varor som Köparen 

behöver inom 24 timmar, försäkring och 

ytterligare arbetskostnader då Köparen ska 

betala för Varorna.  

8.2 Subject to clauses 8.7, 8.8 and 13.4, 

payment of the price for the Goods is due in 

pounds sterling within thirty (30) days of the 

date of invoice unless otherwise agreed by the 

Seller in writing. Time for payment shall be of 

the essence.  

8.2 Med förbehåll för klausulerna 8.7, 8.8 

och 13.4 ska priset för Varorna betalas i pund 

sterling inom trettio (30) dagar från fakturans 

datum, förutom om annat överenskommits 

skriftligen med Säljaren. Betalningstiden ska 

anses vara ett väsentligt villkor.  

8.3 Payment for account Buyers is strictly 

monthly and to be made in accordance with 

invoice values. For non-account Buyers 

payments must be made in advance of 

delivery.  

8.3 Betalning för Köpare med konton ska 

strikt ske månatligen och göras i enlighet med 

fakturavärdena. För Köpare utan konto ska 

betalning göras före leveransen.  

8.4 A Buyer wishing to open an account 

must provide recognised bank and trade 

references.  

8.4 En Köpare som vill öppna ett konto 

måste lämna erkända bank- och 

handelsreferenser.  

8.5 The Seller reserves the right to levy an 

interest charge in the event of failure to pay by 

the due date. Such charge will be at the rate of 

2% per month on overdue amounts from the 

date payment is payable until the date payment 

is made or the maximum interest rate permitted 

by law, whichever is less.  

8.5 Säljaren förbehåller sig rätten att 

uppbära ränta om betalning inte görs på 

förfallodagen. Denna avgift är på 2 % per 

månad för förfallna belopp, från det datum då 

betalningen förfaller till det datum då 

betalningen görs, eller den högsta räntesatsen 

som tillåts i lag, beroende på vilket som är 

lägre.  

8.6 When payment of any of the Seller’s 

invoices is overdue it may suspend 

performance of the Contract to which the 

invoice relates and/or of any other contract 

then in existence between the Buyer and the 

Seller for the period until the invoice is paid.  

8.6 Om betalning för någon av Säljarens 

fakturor har förfallit får Säljaren tillfälligt avsluta 

utförandet av Avtalet som fakturan är relaterad 

till, och/eller av eventuella andra avtal som vid 

ifrågavarande tidpunkt existerar mellan 

Köparen och Säljaren, under den tid det tar tills 

fakturan är betald.  

8.7 The Seller reserves the right to change 

the terms of payment offered to the Buyer 

following a suspension of performance under 

the provision of clause 8.6 above.  

8.7 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra 

betalningsvillkoren som erbjuds till Köparen 

efter att utförandet enligt klausul 8.6 ovan 

tillfälligt har avbrutits.  



 

 
 
 

Juli 2018 Version 16-4 

8.8 All payments payable to the Seller 

under the Contract shall become due 

immediately on its termination notwithstanding 

any other provision.  

8.8 Alla betalningar som tillkommer 

Säljaren enligt Avtalet ska förfalla omedelbart 

efter att Avtalet har avslutats, oavsett 

eventuella andra bestämmelser.  

8.9 Invoices are payable in full. The Buyer 

shall make all payments due under the 

Contract in full without any deduction whether 

by way of set-off, counterclaim, discount, 

abatement or otherwise unless the Buyer has a 

valid court order requiring an amount equal to 

such deduction to be paid by the Seller to the 

Buyer.  

8.9 Fakturor ska betalas helt. Köparen ska 

göra alla betalningar enligt Avtalet till fullt 

belopp, utan några avdrag genom kvittning, 

motfordran, rabatt, minskning eller på annat 

sätt, förutom om Köparen har ett giltigt 

domstolsbeslut som kräver att ett belopp som 

motsvarar en sådan minskning betalas av 

Säljaren till Köparen.  

9. WARRANTY 9. GARANTI 

9.1 The Seller warrants that (subject to the 

other provisions of these Terms and 

Conditions) upon delivery, and for a period of 

12 months from the date of delivery, the Goods 

shall:  

9.1 Säljaren garanterar att (med förbehåll 

för de andra bestämmelserna i dessa Villkor) 

Varorna vid leverans och under en period på 

12 månader från leveransdatumet:  

9.1.1 conform in all material respects to all 

applicable drawings and specifications;  

9.1.1 till alla väsentliga delar ska motsvara 

tillämpliga ritningar och specifikationer,  

9.1.2 be free from defects in workmanship or 

materials;  

9.1.2 ska vara fria från defekter i fråga om 

arbete eller material,  

9.1.3 be reasonably fit for the purpose for 

which the Goods are sold as intended by 

Seller; and  

9.1.3 rimligen ska passa för det syfte som 

Varorna har sålts för, enligt Säljarens avsikt, 

och  

9.1.4 be reasonably fit for any particular 

purpose for which the Goods are bought only if 

the Buyer had made that purpose known to the 

Seller in writing and the Seller had confirmed in 

writing that it is reasonable for the Buyer to rely 

on the skill and judgement of the Seller.  

9.1.4 rimligen ska passa för eventuellt 

specifikt syfte som de har köpts för, dock 

enbart om Köparen har meddelat Säljaren 

skriftligen om detta syfte och Säljaren 

skriftligen bekräftade att det är rimligt för 

Köparen att lita på Säljarens färdigheter och 

omdöme.  

9.2 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 

unless:  

9.2 Säljaren ska inte ansvara för brott mot 

någon av garantierna i klausul 9.1, förutom om:  

9.2.1 the Buyer gives written notice of the 

defect to the Seller, within twenty-one (21) 

days of the time when the Buyer discovers or 

ought to have discovered the defect or if any 

alternative local law limitation period for latent 

defects is held to apply by a court with 

jurisdiction, within such limitation period; and  

9.2.1 Köparen skriftligen meddelar Säljaren 

om en defekt inom tjugoen (21) dagar efter att 

Köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt 

defekten eller, om en behörig domstol beslutar 

att någon annan lokal laglig begränsningstid för 

latenta fel anses gälla, inom denna 

begränsningstid och  
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9.2.2 the Seller is given a reasonable 

opportunity after receiving the notice to 

examine such Goods and the Buyer (if asked 

to do so by the Seller) returns such Goods to 

the Seller’s place of business at the Buyer’s 

cost for the examination to take place there.  

9.2.2 Säljaren ges en rimlig möjlighet efter 

att ha mottagit meddelandet att undersöka 

dessa Varor och Köparen (om Säljaren begär 

det) returnerar dessa Varor till Säljarens 

verksamhetsställe på Köparens bekostnad för 

att undersökningen ska kunna ske där.  

9.3 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 if:  

9.3 Säljaren ska inte ansvara för brott mot 

någon av garantierna i klausul 9.1 om:  

9.3.1 the Buyer makes any further use of 

such Goods after giving such notice; or  

9.3.1 Köparen använder Varorna efter att ha 

meddelat om felet eller  

9.3.2 the defect arises because the Buyer 

failed to follow the Seller’s oral or written 

instructions as to the storage, installation, 

commissioning, use or maintenance of the 

Goods or (if there are none) good trade 

practice; or  

9.3.2 defekten uppstår eftersom Köparen 

underlät att följa Säljarens muntliga eller 

skriftliga instruktioner vad beträffar förvaring, 

installation, idrifttagning, användning eller 

underhåll av Varorna eller (om inga sådana 

finns) god branschpraxis eller  

9.3.3 the Buyer alters or repairs such Goods 

without the prior written consent of the Seller.  

9.3.3 Köparen ändrar eller reparerar dessa 

Varor utan Säljarens skriftliga 

förhandsgodkännande.  

9.4 Subject to clauses 9.2 and 9.3, if any 

of the Goods do not conform with any of the 

warranties in clause 9.1 the Seller shall at its 

option repair or replace such Goods (or the 

defective part) or refund the price of such 

Goods at the pro rata Contract rate provided 

that, if the Seller so requests, the Buyer shall, 

at its expense, return the Goods or the part of 

such Goods which is defective to the Seller.  

9.4 Med förbehåll för klausulerna 9.2 och 

9.3, om någon av Varorna inte motsvarar 

någon av garantierna i klausul 9.1 ska Säljaren 

efter eget val reparera eller byta ut Varan (eller 

den felaktiga delen) eller återbetala priset för 

Varan till ett pris som är proportionerligt till 

Avtalspriset, förutsatt att, om Säljaren så 

begär, Köparen på egen bekostnad returnerar 

Varorna eller den felaktiga delen i Varorna till 

Säljaren.  

9.5 If the Seller complies with clause 9.4 it 

shall have no further liability for a breach of any 

of the warranties in clause 9.1 in respect of 

such Goods.  

9.5 Om Säljaren efterlever klausul 9.4 ska 

denne inte ansvara vidare för något brott mot 

någon av garantierna i klausul 9.1 i fråga om 

sådana Varor.  

10. COMPLIANCE WITH LAW AND 

QUALITY STANDARDS 

10. EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH 

KVALITETSSTANDARDER 

10.1 Buyer shall comply with all laws and 

regulations applicable to the storage, handling 

and distribution of the Goods, including, but not 

limited to those applicable to the export and 

import of the Goods and the registration or 

licencing of the Goods prior to sale.  

10.1 Köparen ska efterleva alla lagar och 

förordningar som gäller för förvaring, hantering 

och distribution av Varorna, inklusive men inte 

begränsat till dem som gäller för export och 

import av Varorna och registrering eller 

licensiering av Varorna före försäljning.  
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10.2 Buyer shall not resell or distribute the 

Goods to areas outside the Territory which are 

allocated exclusively by Seller to other 

distributors or reserved exclusively to Seller 

except as authorised by the Seller or to the 

extent that such restriction is not permitted 

under applicable law. This limitation shall not 

limit Buyer’s right to conduct passive sales in 

such areas. 

10.2 Köparen ska inte återförsälja eller 

distribuera Varorna till områden utanför 

Territoriet som Säljaren exklusivt tilldelar till 

andra distributörer eller som Säljaren exklusivt 

har reserverat, förutom enligt tillstånd från 

Säljaren eller i den mån som en sådan 

begränsning inte är tillåten enligt tillämplig lag. 

Denna begränsning ska inte begränsa 

Köparens rätt att utföra passiv försäljning i 

sådana områden. 

10.3 With respect to any Goods held for 

resale or distribution by Buyer, Buyer shall 

implement quality management systems and 

protocols as follows: 

10.3 I fråga om Varor som Köparen innehar 

för återförsäljning eller distribution ska Köparen 

upprätthålla kvalitetshanteringssystem och -

protokoll enligt följande: 

10.3.1 Buyer shall, at its own expense, obtain 

and maintain any and all licenses, permits 

registrations, approvals and the like necessary 

to permit Buyer to lawfully sell, distribute and 

deliver Goods in the Territory. 

10.3.1 Köparen ska på egen bekostnad 

erhålla och upprätthålla eventuella licenser, 

tillståndsregistreringar, godkännanden och 

dylikt som behövs för att Köparen lagligen ska 

få sälja, distribuera och leverera Varor inom 

Territoriet. 

10.3.2 Buyer shall maintain true, accurate, 

complete and current records relating to its 

purchases, sales and dispositions, logistics 

procedures, quality systems, and storage 

relating to Goods. For each sale, transfer or 

conveyance of Goods, Buyer shall collect and 

maintain the following information: 

10.3.2 Köparen ska upprätthålla sanna, 

korrekta, fullständiga och aktuella register som 

rör dess köp, försäljning och avyttringar, 

logistiska förfaranden, kvalitetssystem och 

förvaring i samband med Varorna. Köparen 

ska samla in och upprätthålla följande 

information för varje försäljning, överföring eller 

överlåtelse av Varor: 

10.3.3 Product Traceability, including 10.3.3 Spårbarhet för produkterna, inklusive 

i. Customer/Transferee Name and Full 

Address 

i. Namn och fullständig adress för 

kunden/mottagaren 

ii. Buyers Internal End User Number ii. Köparens interna slutanvändarnummer 

iii. Invoice Number and Date iii. Fakturanummer och datum 

iv. Shipping Date iv. Leveransdatum 

v. Quantity and Unit of Measure v. Antal och måttenhet 

vi. Company Item Number vi. Företagets artikelnummer 

10.3.4 Storage and environmental conditions  10.3.4 Förvarings- och miljövillkor  

10.3.5 Sub-distributor management (including 

agreements), if applicable 

10.3.5 Hantering av underdistributörer 

(inklusive avtal), om tillämpligt 

10.3.6 Product inspection and quality control 10.3.6 Produktinspektion och kvalitetskontroll 

10.3.7 Customer complaints and complaint 

management 

10.3.7 Klagomål från kunderna och hantering 

av klagomålen 
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10.3.8 Field action and recall management 10.3.8 Hantering av fältåtgärder och 

återkallande 

10.3.9 Corrective and preventative actions 10.3.9 Korrigerande och förebyggande 

åtgärder 

10.3.10 Management of nonconforming and 

returned products 

10.3.10 Hantering av produkter som inte 

motsvarar kraven och returnerade produkter 

10.3.11 Quality system 10.3.11 Kvalitetssystem 

10.3.12 Product training, if applicable 10.3.12 Utbildning i fråga om produkterna, om 

tillämpligt 

10.3.13 Buyer shall maintain such records for 

the greater of five (5) years or such other 

period required by applicable local, state, 

region, territory, government or country 

requirements under laws and regulations in 

effect and as amended during the term of this 

Agreement. In connection with any regulatory 

or compliance matter, quality systems review, 

audit any government agency or notified body, 

or any quality audit pursuant to clause 10.3.20 

below, or otherwise as required by law, Buyer 

shall furnish copies of any distributor records 

requested by Seller either to Seller or Seller’s 

auditors, as applicable, within ten (10) 

business days of such request. Seller shall not 

use any such records for the purpose of 

soliciting the purchase of Goods by any Buyer 

customer directly from Seller. 

10.3.13 Köparen ska upprätthålla sådana 

register under fem (5) år eller en sådan period 

som krävs i tillämpliga gällande lokala, 

delstatliga, regionala, territoriella, myndighets- 

eller landsbestämmelser enligt lagar och 

förordningar och som ändras under Avtalets 

giltighetstid, beroende på vilket som är längre. I 

samband med eventuella tillsyns- eller 

efterlevnadsfrågor, revision av kvalitetssystem, 

oberoende kontroller som görs av en statlig 

myndighet eller ett anmält organ, eller en 

kvalitetskontroll enligt klausul 10.3.20 nedan, 

eller som annars krävs enligt lag, ska Köparen 

tillhandahålla kopior av eventuella 

distributörsregister som Säljaren kräver, 

antingen till Säljaren eller till Säljarens 

revisorer, beroende på vad som är tillämpligt, 

inom tio (10) arbetsdagar efter en sådan 

begäran. Säljaren ska inte använda några 

sådana uppgifter för att försöka be någon av 

Köparens kunder att köpa Varor direkt av 

Säljaren. 

10.3.14 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys the Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

maintain the records listed above for the 

applicable period and to make copies of such 

records available to Seller as described. 

10.3.14 Om Köparen säljer, överför eller 

överlåter Varorna till någon underdistributör 

eller någon annan tredje part före försäljning 

eller distribuering av Varorna till 

slutanvändaren, ska Köparen se till att en 

sådan underdistributör eller tredje part 

upprätthåller de register som anges ovan 

under den tillämpliga tiden och ta kopior av 

dessa register för att kunna tillhandahålla dem 

till Säljaren enligt vad som har beskrivits här. 

10.3.15 Buyer shall, while the Goods are under 

its responsibility, ensure storage and transport 

conditions do not jeopardise compliance with 

the general safety and performance 

10.3.15 Medan Köparen ansvarar för Varorna 

ska Köparen se till att förvarings- och 

transportförhållandena inte äventyrar 

efterlevnad av allmänna säkerhets- och 
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requirements set out in the applicable medical 

device laws and regulations and maintain 

environmental controls for the storage and 

transportation of products in compliance with 

all labelling and any written instructions from 

Seller. 

prestandakrav som anges i tillämpliga lagar 

och förordningar om medicinsk-teknisk 

utrustning, och upprätthålla miljökontroller för 

förvaring och transport av produkterna i 

enlighet med alla etiketter och Säljarens 

eventuella skriftliga instruktioner. 

10.3.16 Buyer shall ensure that inventory is 

managed rotated so that delivery of Goods with 

the shortest remaining useful life is shipped 

first. 

10.3.16 Köparen ska se till att dess inventarier 

roteras så att leverans av Varor med kortast 

kvarvarande användbara livstid levereras först. 

10.3.17 Buyer shall not make any changes to 

any Goods, including Goods labelling and 

packaging, without the prior written 

authorisation of Seller.  

10.3.17 Köparen ska inte göra några ändringar 

på några Varor, inklusive på Varornas etiketter 

och förpackningar, utan Säljarens skriftliga 

förhandstillstånd.  

10.3.18 If Buyer receives any complaints or 

otherwise becomes aware of any suspected 

incident, defect or non-conformity of the 

Goods, Buyer shall notify Seller immediately. In 

the event of a recall or corrective action, 

regardless of whether it is required by any 

regulatory agency or voluntarily undertaken by 

Seller, Buyer shall cooperate with the 

reasonable requests of Seller with respect to 

the notification of customers and end users 

and the collection, shipment and storage of any 

returned Goods. Seller shall reimburse Buyer 

for any reasonable, directly incurred out-of-

pocket costs payable to any third party in 

connection with providing such cooperation.  

10.3.18 Om Köparen mottar några klagomål 

eller på annat sätt blir medveten om eventuella 

misstänkta incidenter, defekter eller att Varorna 

inte efterlever kraven, ska Köparen meddela 

Säljaren omedelbart. I händelse av 

återkallande eller korrigerande åtgärder, 

oavsett om dessa krävs av en regulatorisk 

myndighet eller om Säljaren frivilligt vidtar dem, 

ska Köparen samarbeta med Säljarens rimliga 

begäranden i fråga om meddelanden till kunder 

och slutanvändare och insamling, leverans och 

lagring av eventuella returnerade Varor. 

Säljaren ska ersätta Köparen för alla rimliga, 

direkt åsamkade kostnader som behöver 

betalas till en tredje part i samband med 

tillhandahållande av sådant samarbete.  

10.3.19 If Buyer considers or has reason to 

believe the Goods present any risk, Buyer shall 

notify the Seller immediately. This clause does 

not affect any other legal reporting obligation 

the Buyer may have.  

10.3.19 Om Köparen anser eller har skäl att 

anta att Varorna utgör en risk ska Köparen 

omedelbart meddela Säljaren. Denna klausul 

påverkar inte några andra av Köparens 

eventuella lagstadgade 

rapporteringsskyldigheter.  

10.3.20 Seller has the right to conduct audits at 

Buyers facilities upon reasonable notice to 

assess compliance to agreements, regulatory 

requirements and quality standards. Buyer 

shall provide access to books, records, and 

other documentation and facilities as part of 

these assessments. 

10.3.20 Säljaren har rätt att med rimligt varsel 

genomföra oberoende kontroller i Köparens 

lokaler för att undersöka efterlevnad av avtal, 

regulatoriska krav och kvalitetsstandarder. 

Köparen ska ge tillgång till sin bokföring, sina 

register och annan dokumentation och andra 

lokaler som en del av dessa undersökningar. 
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10.3.21 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

cooperate with any such audit by Seller as 

well. 

10.3.21 Om Köparen säljer, överför eller 

överlåter Varor till någon underdistributör eller 

någon annan tredje part före försäljning eller 

distribuering av Varorna till slutanvändaren, 

ska Köparen se till att en sådan 

underdistributör eller tredje part också 

samarbetar med en sådan oberoende kontroll 

som Säljaren utför. 

11. LIMITATION OF LIABILITY  11. ANSVARSBEGRÄNSNING  

11.1 Subject to clause 4, clause 5 and 

clause 9, the following provisions in this clause 

11 set out the entire financial liability of the 

Seller (including any liability for the acts or 

omissions of its employees, agents and sub-

contractors) to the Buyer in respect of any:  

11.1 Med förbehåll för klausul 4, klausul 5 

och klausul 9 anger följande bestämmelser i 

denna klausul 11 hela Säljarens ekonomiska 

ansvar (inklusive eventuellt ansvar för dess 

anställdas, ombuds och underleverantörers 

handlingar och försummelser) gentemot 

Köparen i fråga om eventuell(a):  

11.1.1 breach of these Terms and Conditions;  11.1.1 brott mot dessa Villkor,  

11.1.2 use made or resale by the Buyer of 

any of the Goods, or of any product 

incorporating any of the Goods; and  

11.1.2 användning eller återförsäljning av 

Varor från Köparens sida, eller av någon 

produkt som inkorporerar några av Varorna 

och  

11.1.3 representation, statement or tortious 

act or omission including negligence arising 

under or in connection with the Contract.  

11.1.3 utfästelser, utlåtanden eller 

skadeståndstalan eller försummelser, inklusive 

vårdslöshet, som uppstår enligt eller i samband 

med Avtalet.  

11.2 All warranties, conditions and other 

terms (whether express or implied) as to 

quality, condition, description, compliance with 

sample or fitness for purpose (whether 

statutory or otherwise) other than those 

expressly set out in these terms and conditions 

are excluded to the fullest extent permitted by 

law.  

11.2 Alla (uttryckliga eller underförstådda) 

garantier och villkor som gäller kvalitet, skick, 

beskrivning, överensstämmelse med stickprov 

eller lämplighet för syfte (lagstadgade eller 

andra) annat än de som uttryckligen har 

angetts i dessa villkor, exkluderas i den mån 

som lagen tillåter det.  

11.3 Nothing in these Terms and Conditions 

excludes or limits the liability of either Party for:  

11.3 Inget i dessa Villkor exkluderar eller 

begränsar någon Parts ansvar för:  

11.3.1 death or personal injury caused by the 

negligence of the other Party or any of its 

officer employees or agents and if the Buyer is 

located in Germany, for claims arising from the 

German Act on Product Liability 

(Produkthaftungsgesetz);  

11.3.1 dödsfall eller personskada som 

orsakas av den andra Partens eller någon av 

dess anställdas eller ombuds vårdslöshet och 

om Köparen är i Tyskland, för skadeståndskrav 

som uppstår i samband med den tyska lagen 

om produktansvar (Produkthaftungsgesetz),  

11.3.2 fraud or fraudulent misrepresentation; 

or  

11.3.2 bedrägeri eller bedräglig förvrängning 

eller  
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11.3.3 for any matter which it would be illegal 

for one Party to exclude or attempt to exclude 

its liability to the other Party.  

11.3.3 för någonting som det vore olagligt för 

en Part att exkludera eller försöka exkludera 

sitt ansvar för gentemot den andra Parten.  

11.4 Subject to clause 11.2 and clause 

11.3:  

11.4 Med förbehåll för klausul 11.2 och 

klausul 11.3:  

11.4.1 The Seller’s total liability in contract, 

tort (including negligence or breach of statutory 

duty), misrepresentation, restitution or 

otherwise, arising in connection with the 

performance or contemplated performance of 

the Contract shall be limited to foreseeable 

losses and the Parties agree that such 

foreseeable losses does not exceed the 

invoice value of Goods ordered by the Buyer in 

the twelve month period ending in the month 

immediately prior to the month in which any 

such fault or defect as aforesaid first became 

known to the Buyer; and  

11.4.1 Säljarens totala ansvar enligt avtal, 

skadeståndstalan (inklusive vårdslöshet eller 

brott mot lagstadgad skyldighet), förvrängning, 

ersättning eller annat, som uppstår i samband 

med genomförandet eller det planerade 

genomförandet av Avtalet, ska vara begränsat 

till förutsägbara förluster och Parterna 

samtycker till att sådana förutsägbara förluster 

inte överskrider fakturavärdet för Varorna som 

Köparen har beställt under den 

tolvmånadersperiod som avslutas under den 

månad som omedelbart föregår den månad då 

ett sådant fel eller en sådan defekt som 

angetts ovan först blev känt/känd för Köparen.  

11.4.2 The Seller shall not be liable to the 

Buyer for any costs, claims, damages or 

expenses, whether arising out of or in 

connection with the Contract or any other 

breach of contract or statutory duty or any 

tortious act or omission;  

11.4.2 Säljaren ansvarar inte gentemot 

Köparen för eventuella kostnader, 

skadeståndskrav, skadestånd eller kostnader, 

oavsett om dessa uppstår på grund av eller i 

samband med Avtalet eller något annat 

avtalsbrott eller någon annan lagstadgad 

skyldighet eller skadeståndstalan eller 

försummelse:  

11.4.3 of an indirect or consequential nature;  11.4.3 som är indirekt eller följande till sin 

natur,  

11.4.4 that are calculated by reference to 

profits, income, production or accruals or any 

loss thereof on a time or any other basis; 

11.4.4 som beräknas med hänvisning till 

vinster, intäkter, produktion eller upplupna 

intäkter eller någon förlust av dessa, på tids- 

eller annan basis, 

11.4.5 that re calculated by reference to a 

loss of business, depletion of goodwill or any 

other form of pure economic loss; or 

11.4.5 som beräknas med hänvisning till 

förlust av affärer eller goodwill eller någon 

annan form av ren ekonomisk förlust eller 

11.4.6 to the extent that the same has been 

or will be made good or is otherwise 

compensated without cost to the other Party. 

11.4.6 i den mån som detsamma har 

gottgjorts eller kommer att gottgöras eller på 

annat sätt ersätts, utan kostnader för den 

andra Parten. 
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12. FORCE MAJEURE 12. FORCE MAJEURE 

12.1 The Seller reserves the right to defer 

the date of delivery or to cancel the contract or 

reduce the volume of the goods ordered by the 

Buyer (without liability to the Buyer), and is 

otherwise excused from any failure to perform 

its obligations hereunder, if it is prevented from 

or delayed in the carrying on of its business 

due to circumstances beyond the reasonable 

control of the Seller including but without 

limitation, acts of god, governmental actions, 

war or national emergency, acts of terrorism, 

protests, riot, civil commotion, fire, explosion, 

flood, epidemic, lock-outs, strikes or other 

labour disputes (whether or not relating to 

Seller’s or another party’s workforce), or 

restraints or delays affecting carriers or inability 

or delay in obtaining supplies of adequate or 

suitable materials provided that if the event in 

question continues for a continuous period of 

excess of ninety (90) days, the Buyer shall be 

entitled to give notice in writing to the Seller to 

terminate the Contract. 

12.1 Säljaren förbehåller sig rätten att 

senarelägga leveransdatumet eller att 

annullera avtalet eller minska antalet varor som 

Köparen har beställt (utan ansvarighet 

gentemot Köparen) och kan även på annat sätt 

ursäktas underlåtenhet att utföra sina 

skyldigheter enligt dessa Villkor om Säljaren är 

förhindrad eller försenad i genomförandet av 

sin verksamhet på grund av omständigheter 

bortom Säljarens rimliga kontroll, inklusive men 

utan begränsning naturkatastrofer, 

myndigheternas åtgärder, krig eller nationell 

nödsituation, terrorhandlingar, protester, 

upplopp, uppror, eldsvåda, explosion, 

översvämning, epidemier, lock-out, strejker 

eller andra arbetskraftskonflikter (oavsett om 

dessa rör Säljarens eller någon annan parts 

arbetskraft) eller hinder eller förseningar som 

påverkar transportföretag eller oförmåga eller 

försening i erhållande av tillräckligt med 

material eller passande material, dock under 

förutsättning att om händelsen i fråga fortsätter 

under en kontinuerlig period som överskrider 

nittio (90) dagar, har Köparen rätt att skriftligen 

meddela Säljaren om avslutande av Avtalet. 

13. EXPORT TERMS 13. EXPORTVILLKOR 

13.1 Unless the context otherwise requires, 

any term or expression which is defined in or 

given a particular meaning by the provisions of 

Incoterms 2010 (as amended) shall have the 

same meaning in these terms and conditions 

but if there is any conflict between the 

provisions of Incoterms and these terms, the 

latter shall apply. 

13.1 Om inget annat krävs i sammanhanget 

ska villkor eller uttryck som definieras i eller 

ges en viss innebörd i Incoterms 2010 (i 

ändrad form) ha samma innebörd i dessa 

villkor, men om en motstridighet föreligger 

mellan Incoterms-bestämmelserna och dessa 

villkor ska dessa villkor gälla. 

13.2 Where the Goods are supplied for 

export from the United Kingdom, the provisions 

of this condition shall (subject to any special 

terms agreed in writing between the Buyer and 

the Seller) apply notwithstanding any other 

provision of these terms. 

13.2 När Varorna tillhandahålls för export 

från Storbritannien ska bestämmelserna i detta 

villkor (med förbehåll för eventuella 

specialvillkor som avtalats skriftligen mellan 

Köparen och Säljaren) gälla, oavsett eventuella 

andra bestämmelser i dessa villkor. 

13.3 The minimum order value for Goods 

supplied for export from the United Kingdom is 

£2000 and orders valued below £2000 may be 

subject to additional service charges at the 

discretion of the Seller. Acceptance of 

13.3 Det minsta tillåtna värdet för Varor som 

tillhandahålls för export från Storbritannien är 

2 000 GBP och beställningar som är värda 

under 2 000 GBP kan omfattas av ytterligare 

serviceavgifter, efter Säljarens eget 
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purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

gottfinnande. Det står Säljaren fritt att godta 

eller inte godta beställningarna. 

13.4 Payment of the price for the Goods is 

due according to the terms and in the currency 

stated on the invoice unless otherwise agreed 

by the Seller in writing. Time for payment shall 

be of the essence. 

13.4 Priset för Varorna ska betalas i 

enlighet med villkoren i den valuta som anges 

på fakturan, förutom om annat överenskommits 

skriftligen med Säljaren. Betalningstiden ska 

anses vara ett väsentligt villkor. 

13.5 The Buyer shall be responsible for 

complying with any legislation or regulations 

governing the importation of the Goods into the 

country of destination and for the payment of 

any duties on them. 

13.5 Köparen ska ansvara för efterlevnad 

av eventuell lagstiftning eller eventuella 

förordningar som rör import av Varor till 

destinationslandet och för betalning av 

eventuell tull för dessa. 

13.6 Unless otherwise agreed in writing 

between the Buyer and the Seller, the Goods 

shall be delivered “CPT” as defined in 

Incoterms 2010 (as amended) the terms of 

which are hereby incorporated in these 

conditions unless otherwise agreed in writing 

by the Seller and the Seller is under no 

obligation to give notice to the Buyer if 

shipment is by a route involving sea transit 

(including under circumstances in which it is 

usual to insure). 

13.6 Om Köparen och Säljaren inte 

skriftligen avtalar annat levereras Varorna 

”CPT” enligt definitionen i Incoterms 2010 (i 

ändrad form) vars villkor härmed inkorporeras i 

dessa villkor, om inget annat skriftligen avtalats 

med Säljaren och Säljaren är inte skyldig att 

varsla Köparen om leveransen sker via en rutt 

som innefattar havstransport (inklusive under 

omständigheter som vanligtvis skulle 

försäkras). 

13.7 The Buyer shall be responsible for 

arranging the testing and inspection of the 

Goods at the Seller’s premises before 

shipment. The Seller shall have no liability for 

any claim in respect of any defect in the Goods 

which would be apparent on inspection and 

which is made after shipment, or in respect of 

any damage during transit. 

13.7 Köparen ansvarar för att arrangera 

analys och inspektion av Varorna i Säljarens 

lokaler före leveransen. Säljaren ska inte vara 

ansvarig för något krav i samband med 

eventuell defekt i Varorna som vore synlig vid 

inspektion och som görs efter leveransen, eller 

i samband med eventuella transportskador. 

13.8 Unless otherwise required by the 

Seller, payment of all amounts due to the 

Seller shall be made by an irrevocable letter of 

credit in a form acceptable by the Seller to be 

opened by the Buyer in favour of the Seller and 

confirmed by a bank in the UK acceptable by 

the Seller within fourteen (14) days after the 

Contract is concluded. 

13.8 Om Säljaren inte kräver något annat 

ska betalning av alla belopp som tillkommer 

Säljaren göras genom en oåterkallelig remburs 

i en form som Säljaren kan godta och som 

Köparen ska öppna för Säljarens räkning och 

som ska bekräftas av en för Säljaren 

godtagbar bank i Storbritannien inom fjorton 

(14) dagar efter att Avtalet ingås. 

14. GENERAL 14. ALLMÄNT 

14.1 Each right or remedy of the Seller 

under the Contract is without prejudice to any 

other right or remedy of the Seller whether 

under the Contract or not. 

14.1 Säljarens rättigheter eller rättsmedel 

enligt Avtalet påverkar inte några andra av 

Säljarens rättigheter eller rättsmedel enligt 

Avtalet eller från annan källa. 
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14.2 If any provision of the Contract is found 

by any court, tribunal or administrative body of 

competent jurisdiction to be wholly or partly 

illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or 

unreasonable it shall to the extent of such 

illegality, invalidity, voidness, voidability, 

unenforceability or unreasonableness be 

deemed severable and the remaining 

provisions of the Contract and the remainder of 

such provision shall continue in full force and 

effect. 

14.2 Om en behörig domstol, tribunal eller 

administrativ instans beslutar att någon 

bestämmelse i Avtalet helt eller delvis är 

olaglig, ogiltig, utan laga kraft, annullerbar, 

overkställbar eller orimlig ska den i fråga om 

sådan olaglighet, ogiltighet, ställning utan laga 

kraft, annullerbarhet, overkställbarhet eller 

orimlighet anses vara avskiljbar och de 

kvarvarande bestämmelserna i Avtalet och 

resten av en sådan bestämmelse ska förbli i 

full kraft. 

14.3 Failure or delay by the Seller in 

enforcing or partially enforcing any provision of 

the Contract shall not be construed as a waiver 

of any of its rights under the Contract. 

14.3 Säljarens underlåtenhet att åberopa 

eller försenade åberopande eller partiella 

åberopande av någon bestämmelse i Avtalet 

ska inte tolkas som att Säljaren avstår från 

någon av sina rättigheter enligt Avtalet. 

14.4 Any waiver by the Seller of any breach 

of, or any default under, any provision of the 

Contract by the Customer shall not be deemed 

a waiver of any subsequent breach or default 

and shall in no way affect the other terms of 

the Contract. 

14.4 Om Säljaren avstår från att åberopa 

Kundens brott mot eller underlåtenhet att 

uppfylla sin skyldighet enligt en bestämmelse i 

Avtalet ska detta inte tolkas som att Säljaren 

avstår från att åberopa senare brott mot eller 

underlåtenhet att uppfylla sin skyldighet och 

ska inte på något sätt påverka de andra 

villkoren i Avtalet. 

14.5 A person who is not a party to the 

Contract has no right to enforce or avail 

themselves of any term of the Contract. 

14.5 En person som inte är part i Avtalet har 

ingen rätt att åberopa eller utnyttja något av 

villkoren i Avtalet. 

14.6 The Seller may assign the Contract or 

any part of it to any person, firm or company. 

14.6 Säljaren får överlåta Avtalet eller 

någon del av det till en annan person eller 

firma eller till ett annat företag. 

14.7 The Buyer shall not be entitled to 

assign the Contract or any part of it without the 

prior written consent of the Seller. 

14.7 Köparen ska inte ha rätt att överlåta 

Avtalet eller någon del av det utan Säljarens 

skriftliga förhandsgodkännande. 

15. LAW AND JURISDICTION; 

COMPLIANCE 

15. LAG OCH JURISDIKTION, 

EFTERLEVNAD 

15.1 The construction, validity and 

performance of these terms and conditions and 

matters pertaining thereto shall be governed in 

all respects by English Law. The English 

Courts in London shall have exclusive 

jurisdiction to settle any action brought in 

connection with these terms and conditions or 

matters pertaining thereto. The Buyer shall 

accept service by prepaid registered letter of 

any writ of summons in any such action at its 

15.1 Tolkning, giltighet och genomförande 

av dessa villkor och frågor som rör dem ska i 

alla avseenden regleras av engelsk rätt. De 

engelska domstolarna i London ska ha exklusiv 

behörighet att avgöra all talan som väcks i 

samband med dessa villkor eller frågor som rör 

dem. Köparen ska godta delgivning av 

stämning genom förbetalt registrerat brev i 

fråga om sådana åtgärder till sitt säte, oavsett 

om detta är beläget utanför de engelska 
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principal place of business notwithstanding that 

it may be outside the jurisdiction of the English 

Courts. 

domstolarnas jurisdiktion. 

15.2 The Buyer shall comply with all 

applicable laws and shall provide to the Seller 

in a timely manner any information necessary 

for the Seller to fulfil any obligations of 

disclosure under any applicable law. 

15.2 Köparen ska efterleva alla tillämpliga 

lagar och ska i god tid ge Säljaren eventuell 

nödvändig information för att Säljaren ska 

kunna uppfylla eventuella skyldigheter att 

lämna ut information som gäller enligt tillämplig 

lag. 

15.3 Each party shall: 15.3 Varje part ska: 

15.3.1 comply with all applicable laws, 

statutes, regulations, and codes relating to 

anti-bribery and anti-corruption (“Relevant 

Requirements”); 

15.3.1 efterleva alla tillämpliga lagar, skriftliga 

lagar, förordningar och koder som gäller 

bekämpning av mutor och korruption 

(”Relevanta krav”), 

15.3.2 have and shall maintain in place 

throughout the term of this agreement its own 

policies and procedures, to ensure compliance 

with the Relevant Requirements, and will 

enforce them where appropriate; 

15.3.2 ha och under hela detta avtals 

giltighetstid upprätthålla sina egna policyer och 

förfaranden för att garantera efterlevnad av de 

Relevanta kraven och ska vid behov verkställa 

dem, 

15.3.3 promptly report to the other party any 

request or demand for any undue financial or 

other advantage of any kind received by that 

party in connection with the performance of 

any Contract; and 

15.3.3 omedelbart rapportera till den andra 

parten om eventuella begäranden eller krav om 

någon olämplig ekonomisk eller annan fördel 

som den parten har mottagit i samband med 

genomförande av Avtalet och 

15.3.4 immediately notify the other party (in 

writing) if a foreign public official becomes an 

officer or employee of that party or acquires a 

direct or indirect interest in that party (and each 

party warrants that it has no foreign public 

officials as officers, employees or direct or 

indirect owners on commencement of any 

Contract). 

15.3.4 omedelbart meddela den andra parten 

(skriftligen) om en utländsk offentlig tjänsteman 

blir en tjänsteman eller anställd hos den parten 

eller förvärvar en direkt eller indirekt andel i 

den parten (och varje part garanterar att den 

inte har några utländska offentliga tjänstemän 

som tjänstemän, anställda eller direkta eller 

indirekta ägare då något Avtal startar). 

15.4 Each party understands the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business 

Transactions (the “Convention”), the US 

Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) and 

the UK Bribery Act 2010 and agrees to comply 

with the Convention, the FCPA and the Bribery 

Act 2010. 

15.4 Varje part förstår OECD:s konvention 

om bekämpande av bestickning av utländska 

offentliga tjänstemän i internationella 

affärsförbindelser (”Konventionen”), USA:s 

lag om korruption utomlands (Foreign Corrupt 

Practices Act, ”FCPA”) och Storbritanniens lag 

om mutor (Bribery Act 2010) och samtycker till 

att efterleva Konventionen, FCPA och Bribery 

Act 2010. 

15.5 The Buyer acknowledges and agrees 

that the ultimate destination of the Goods sold 

hereunder is in the country where Seller is 

incorporated, unless otherwise stated in 

15.5 Köparen erkänner och samtycker till att 

slutdestinationen för Varor som säljs enligt 

detta dokument är i det land där Säljaren har 

bildats, om inget annat anges skriftligen. 
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writing. Buyer shall not authorise or permit its 

employees, distributors, customers, brokers, 

freight forwarders, and/or agents to transfer, 

export, re-export, or import any of the Goods to 

any person without complying with applicable 

export, import, and economic sanctions laws 

and regulations of the country where Seller is 

incorporated, the United States, the European 

Union, or any other applicable jurisdictions. 

The Buyer agrees to notify the Seller 

immediately if the Buyer or the end-user (if not 

the Buyer and known) is specifically or 

otherwise effectively listed on any relevant 

government restricted or prohibited parties 

lists, including the Denied Persons List, Entity 

List, Sectoral Sanctions Identifications List, or 

Specially Designated Nationals List, or if the 

export privileges of the Buyer or any relevant 

third party whom the Buyer will involve in this 

transaction (including its customer, if 

applicable), are otherwise denied, suspended 

or revoked in whole or in part by any relevant 

government authority. The Buyer shall ensure 

that the Goods are not used in relation to 

chemical, biological or nuclear weapons, or 

missiles capable of delivering such weapons. 

The Buyer shall indemnify the Seller against 

any and all direct, indirect and punitive 

damages, loss, costs (including attorney’s fees 

and costs) and other liability arising from 

claims resulting from the Buyer’s breach of this 

clause. 

Köparen ska inte tillåta att dess anställda, 

distributörer, kunder, mäklare, speditörer 

och/eller ombud överför, exporterar, 

återexporterar eller importerar några av 

Varorna till någon person utan att efterleva 

tillämpliga lagar och förordningar om export, 

import och ekonomiska sanktioner i det land 

där Säljaren har bildats, i USA, Europeiska 

unionen eller några andra tillämpliga 

jurisdiktioner. Köparen samtycker till att 

omedelbart meddela Säljaren om Köparen eller 

slutanvändaren (om denne inte är Köparen och 

om denne är känd) specifikt eller på annat sätt 

i sak upptas på en relevant myndighetslista 

över begränsade eller förbjudna parter, 

inklusive Denied Persons List, Entity List, 

Sectoral Sanctions Identifications List eller 

Specially Designated Nationals List, eller om 

Köparens rätt att exportera eller, om Köparen 

anlitar en tredje part för denna transaktion 

(inklusive Köparens kund, om tillämpligt), 

denna tredje parts rätt att exportera på annat 

sätt helt eller delvis vägras, tillfälligt avbryts 

eller återtas av en relevant myndighet. 

Köparen ska säkerställa att Varorna inte 

används i samband med kemiska, biologiska 

eller kärnvapen eller med missiler som kan 

leverera sådana vapen. Köparen ska hålla 

Säljaren skadeslös gentemot alla direkta, 

indirekta och bestraffande skadestånd, 

förluster, kostnader (inklusive 

advokatkostnader och -arvoden) och annat 

ansvar som uppstår på grund av krav som 

följer av att Köparen bryter mot denna klausul. 

15.6 Breach of condition 15.3, 15.4, or 15.5 

by either party shall entitle the other party to 

terminate the Contract with immediate effect. 

15.6 Någondera partens brott mot villkor 

15.3, 15.4 eller 15.5 ska ge den andra parten 

rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan. 

15.7 The Seller and its affiliated companies 

are committed to conducting their business 

ethically and lawfully. To that end the Seller, 

through its ultimate parent Seller, Smiths 

Group plc, maintains a Code of Business 

Ethics and mechanism for reporting unethical 

or unlawful conduct. The Seller expects that 

the Buyer will also conduct its business 

ethically and lawfully. If the Buyer has cause to 

believe that the Seller or any employee or 

agent of the Seller has behaved unethically or 

15.7 Säljaren och dess dotterbolag har 

åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett 

etiskt och lagligt sätt. Därför upprätthåller 

Säljaren genom sitt ultimata moderbolag 

Smiths Group plc en affärsetisk kod, Code of 

Business Ethics, och mekanismer för 

rapportering av oetiskt och olagligt uppförande. 

Säljaren förväntar sig att Köparen också ska 

bedriva sin verksamhet på ett etiskt och lagligt 

sätt. Om Köparen har skäl att anta att Säljaren 

eller någon av Säljarens anställda eller ombud 
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unlawfully under, or in connection with this 

Agreement, the Buyer is encouraged to report 

such behaviour to the Seller or to Smiths 

Group plc. A copy of Smiths Group plc’s Code 

of Business Ethics and mechanisms for making 

such reports are available on www.smiths-

group.com  

har uppfört sig oetiskt eller olagligt enligt eller i 

samband med detta Avtal, uppmuntras 

Köparen att rapportera detta beteende till 

Säljaren eller till Smiths Group plc. En kopia av 

Smiths Group plc:s affärsetiska kod och 

mekanismerna för rapportering finns på 

www.smiths-group.com  

15.8 The Buyer shall not, directly, or 

indirectly, in connection with any Contract and 

the business resulting from it, offer, pay, 

promise to pay, or authorise the giving of 

money or anything of value to any government 

official, to any political party or official thereof 

or to any candidate for political office, or to any 

person, while knowing or being aware of a high 

probability that all or a portion of such money 

or thing of value will be offered, given or 

promised, directly or indirectly, to any 

government official, to any political party or 

official thereof, or to any candidate to political 

office, for the purpose of: 

15.8 Köparen ska inte direkt eller indirekt i 

samband med något Avtal och den verksamhet 

som följer av det, erbjuda, betala, lova att 

betala eller tillåta överlämnande av pengar 

eller något värdefullt till någon offentlig 

tjänsteman, något politiskt parti eller dess 

tjänstemän eller till någon som kandiderar för 

ett politiskt ämbete eller till någon person 

samtidigt som denne vet eller är medveten om 

att det föreligger en hög sannolikhet för att 

pengarna eller det värdefulla objektet kommer 

att direkt eller indirekt erbjudas, ges eller lovas 

till en offentlig tjänsteman, ett politiskt parti eller 

dess tjänsteman eller till någon som kandiderar 

för ett politiskt ämbete, för att: 

15.8.1 influencing any act or decision of such 

official, political party, party official, or 

candidate in his or its official capacity, including 

a decision to fail to perform his or its official 

functions; or 

15.8.1 påverka en handling eller beslut som 

görs eller fattas av denna tjänsteman, detta 

politiska parti, partiets tjänsteman eller 

kandidaten i dennes eller dess officiella 

kapacitet, inklusive ett beslut om att underlåta 

att utföra dennes eller dess officiella uppgift 

eller 

15.8.2 inducing such official, political party, 

party official, or candidate to use his or its 

influence with the government to affect or 

influence any act or decision of such 

government or instrumentality, in order to 

assist the Seller in obtaining or retaining 

business for or with, or directing business to 

the Seller. 

15.8.2 förmå tjänstemannen, det politiska 

partiet, partitjänstemannen eller kandidaten att 

använda sitt inflytande hos regeringen för att 

påverka eller utöva inflytande på en sådan 

regerings eller ett sådant organs handling eller 

beslut för att hjälpa Säljaren att erhålla eller 

behålla affärer för eller med eller för att 

förmedla affärer till Säljaren. 

15.8.3 Breach of this condition 15.8 by Buyer 

shall entitle Seller to terminate the Contract 

with immediate effect. 

15.8.3 Köparens brott mot detta villkor 15.8 

ska ge Säljaren rätt att avsluta Avtalet med 

omedelbar verkan. 

15.9 The Seller adheres to MedTech 

Europe’s Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), the AdvaMed Code of 

Ethics for Interactions with Healthcare 

Professionals (http://www.advamed.org/) and 

15.9 Säljaren följer MedTech Europes 

affärsetiska kod Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), AdvaMeds kod för 

interaktion med sjukvårdspersonal Code of 

Ethics for Interactions with Healthcare 
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medical device industry codes in the Territory. 

Buyer confirms that it has read those codes 

and agrees to honour their principles and not to 

do anything that violates those principles. 

Professionals (http://www.advamed.org/) samt 

koder inom branschen för medicin-teknisk 

utrustning inom Territoriet. Köparen bekräftar 

att denne har läst dessa koder och åtar sig att 

respektera principerna i dem och att inte göra 

något som bryter mot dessa principer. 

 


