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Mekanföretagens tilläggsbestämmelser för leverans av
specialverktyg
Utgivna januari 2022 av Föreningen Mekanföretagen genom Svensk Industriförening

A. Tillämplighet
Som ändring och tillägg till vad som stadgas i Allmänna leveransbestämmelser NL 17 ska följande
gälla vid leverans av specialverktyg.
B. Betalning
Betalning skall erläggas enligt följande:
Utförs avfallsprov hos köparen skall avtalat pris för godset erläggas med
– 30 % senast 10 dagar efter avtalets ingående och mottagen faktura
– 60 % senast 30 dagar efter godsets avlämnande och mottagen faktura
– 10 % senast 30 dagar efter godkänt utfallsprov och mottagen faktura dock senast 60 dagar efter
leverans av godset. Har parterna inte avtalat om utfallsprov skall sista dellikviden erläggas 30 dagar
efter godsets avlämnande och mottagen faktura
Utförs utfallsprov hos säljaren skall avtalat pris för godset erläggas med
– 30 % senast 10 dagar efter avtalets ingående och mottagen faktura
– 60 % senast 30 dagar efter leverans av utfallsprov och mottagen faktura
– 10 % senast 30 dagar efter godkänt utfallsprov och mottagen faktura dock senast 60 dagar efter
leverans av utfallsprov
C. Säkerhet
Uppkommer före leveransen skälig anledning till antagande att part ej kommer att kunna fullgöra sina
åtaganden enligt avtalet, äger andra parten rätt att kräva att säkerhet ställs för fullgörandet. Ställs ej
säkerhet som kan godtagas, har den part som fordrar säkerhet rätt att häva avtalet eller begära
förskottsbetalning.
D. Försening av leverans av ritningar m.m.
Har parterna överenskommit om tidpunkt då köparen skall tillhandahålla för tillverkning godkänt
tillverkningsunderlag, äger säljaren vid dröjsmål rätt att förlänga leveranstiden av färdig produkt
motsvarande tiden av köparens försening.
E. Befrielsegrunder
Kassation av större arbetsstycken och tidskrävande åtgärder med anledning av fel uppkommande vid
verktygets härdning utgör exempel på omständigheter som medför befrielsegrund under de i NL 17
punkterna 45–47 angivna förutsättningarna i det fall leverantören hanterar material särskilt valt av
kunden.
F. Äganderättsförbehåll
Godset förblir säljarens egendom till dess köparen erlagt full betalning. Köparen äger inte rätt att utan
säljarens skriftliga medgivande förfoga över egendomen på sådant sätt att säljarens
äganderättsförbehåll äventyras. Köparen äger inte rätt att använda godset i produktion förrän avtalad
betalningsöverenskommelse infriats.

