
 

Allmänna avtalsvillkor 

 

 

 

 

 

F101-4  1 jan-2013    

  

 
 

 
1. Samtliga utförda tjänster och samtliga förpliktelser som det Intertek kontor som 

är avtalspart (nedan kallat "Intertek") har åtagit sig gällande priser och avgifter 
baserar sig på nedanstående villkor, om inget annat är överenskommet 
skriftligen. 

 
2. Intertek garanterar endast till den person eller enhet som beställt tjänster 

(nedan kallad "kund") att dessa tjänster ska utföras på ett sätt som 
överensstämmer med den omsorg och skicklighet som vanligtvis utförs av 
andra företag som tillhandahåller liknande tjänster under liknande 
omständigheter. I händelse av en överträdelse mot denna garanti kommer 
Intertek att på egen bekostnad utföra tjänster av den typ som ursprungligen 
utfördes, så som rimligen kan krävas, för att korrigera brister.  Denna garanti 
upphör att gälla om kunden inte betalar Intertek enligt ingånget avtal. Alla 
fakturor ska betalas enligt överenskomna betalningsvillkor. Intertek kan tolka 
kundens agerande som misskötsel om betalning inte sker i enlighet med de 
avtalade betalningsvillkoren.  

 

Intertek lämnar inga andra uttryckliga garantier. Intertek utesluter och frånsäger 
sig alla underförstådda garantier. 

3. Kundens möjliga kompensation om Intertek har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter är begränsat till ett skadeståndsansvar antingen tio gånger den 
avgift som betalats av kunden, eller som ska betalas för den specifika 
produkten eller tjänsten som orsakat den angivna förlusten eller skadorna, eller 
maximalt femton tusen amerikanska dollar ($ 15 000,00 USD), allt beroende 
på vilket belopp som är lägre, dock under förutsättning att det inte ska finnas 
något ansvar för indirekta skador, inklusive utebliven vinst och/eller förlust av 
framtida affärer och/eller produktionsförlust och/eller hävande av avtal. 
 
Krav på skadestånd mot Intertek måste göras skriftligen inom nittio (90) dagar 
efter det att den skadeståndsrelaterade tjänsten ifråga har utförts av Intertek.  
Underlåtenhet att ställa ett skriftligt krav inom nittio (90) dagar innebär ett 
oåterkalleligt frånträde från alla framtida skadeståndskrav, antingen direkt eller 
indirekt, i kontrakt, åtalbar handling eller på annat sätt i anknytning till utförande 
av de tjänster vilka ansågs vara skadeståndsrelaterade. 

 

4. Intertek förbehåller sig rätten att vid behov delegera utförandet av tjänster till en 
eller flera av dess dotterbolag eller underleverantörer. 

5. Kunden ska värna om och hålla Intertek och dess dotterbolag, filialer, 
tjänstemän, chefer, medarbetare och ombud skadeslösa från, och mot alla 
krav, processer eller andra åtgärder av vilket slag det må vara, samt alla 
förluster, skador, kostnader och utgifter som uppstår i samband med detta eller 
som en följd därav, inklusive, men inte begränsat till, faktiska rimliga 
advokatarvoden och kostnader som uppstått från, eller som på något sätt kan 
hänföras till (i) varje personskada, förlust eller skada orsakad av eller genom 
användning av någon av kundens produkter eller tjänster, (ii) alla anspråk eller 
påstående av någon person att certifieringen av ledningssystemet varit felaktig, 
eller (iii) någon aktivitet som utförts av Intertek i enlighet med villkoren i detta 
avtal för kunden eller å kundens vägnar eller till förmån för kunden. 
Bestämmelsen i punkt (iii) ovan ska inte avse sådana förluster, skador eller 
personskador som hänförs till enbart till grov vårdslöshet eller uppsåtligt 

försummelse från Interteks sida och som har fastställts av rättslig instans. 
Bestämmelserna i denna paragraf gäller under giltighetstiden för detta avtal 
och skall även vara gällande efter uppsägning av detta avtal 

  
6. Endera parten kan säga upp detta avtal när som helt genom en skriftlig 

uppsägning skickad minst nittio (90) dagar innan datum för uppsägningen kan 
anses vara giltig. Uppsägningen kan anses vara giltig 90 dagar från det datum 
motpart kan anses ha erhållit den skriftliga uppsägningen. Om kunden har 
meddelats skriftligen och getts rimliga möjligheter att vidta lämpliga åtgärder 
ska Intertek ha rätt att säga upp avtalet för varje tillfälle kunden underlåtit att 
betala Intertek varje fordran och belopp som ska betalas enligt avtal, för 
avvikelser mot gällande standarder eller Interteks krav, för underlåtenhet att 
vidta korrigerande åtgärder till följd av och i enlighet med Interteks krav eller vid 
obestånd, konkursansökan eller konkursförvaltning där kunden är gäldenär. 
Kunden har rätt att häva detta avtal omedelbart genom ett skriftligt meddelande 
till Intertek om Intertek misslyckas med att bli eller upphör att vara ett tillbörligt 
ackrediterad certifieringsorgan. Vid uppsägning av detta avtal ska kunden 
omedelbart upphöra med användning av relevant certifieringsmärke(n) och 
certifikat.  Alla meddelanden om uppsägning ska lämnas skriftligen till motpart. 

 
7. Uppsägningen av detta avtal ska inte på något sätt påverka eventuella 

rättigheter som hittills tillkommit parterna före detta avslutande. Utan att 
begränsa allmängiltigheten i det föregående, ska kunden vara och förbli 
ansvarig inför Intertek för samtliga eventuella obetalda avgifter och kostnader 
som uppstått eller upparbetats före detta avslutande och ska förbli skyldig att 
gottgöra Intertek så som framgår i punkt 5 i detta avtal. Kunden är inte  

 

 
 

 
berättigad till något avdrag eller återbetalning av någon revisionsavgift som 
redan utbetalats. Dock förutsätts att Intertek proportionerligt drar av och  
återbetalar till företaget den ej intjänade delen av sådan avgift som 
förskotterats. 

 
8. Detta avtal och kundens rättigheter, förmåner och skyldigheter kan inte 

överlåtas eller delegeras av kunden helt eller delvis utan föregående skriftliga 
godkännanden av Intertek. Med anledning härav: överlåtelse eller delegering 
anses föreligga om kunden fusioneras, konsolideras, överför röst- eller 
aktiemajoritet, säljer alla eller en betydande del av sina tillgångar eller slutför 
någon annan transaktion som innebär en överföring, direkt eller indirekt, av 
den juridiska kontrollen över kunden eller dennes tillgångar, till annan person 
eller juridisk enhet. 

 
9. Ingen förändring av dessa villkor kan anses vara juridiskt bindande för Intertek 

om inte dessa förändringar har godkänts av utsedd ansvarig person hos 
Intertek. Interteks godkännande av kundens begäran om arbete eller tjänster är 

begränsat till villkoren i dessa Allmänna avtalsvillkor avseende tjänster samt 
bifogade bestämmelser. Varje villkor som föreslagits eller lämnats av kunden 
oavsett tidpunkt (inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser eller villkor i 
kundens beställning, instruktion, nominering eller annan handling) lämnas 
obeaktade av Intertek då Intertek anser det vara en materiell förändring av 
dessa Allmänna avtalsvillkor, vilket inte accepteras av Intertek. 
 

10. Utan hinder av vad som anges i Interteks Allmänna avtalsvillkor kommer 
ingendera parten att vara ansvarig inför den andra parten på grund av fel i 
utförandet enligt Interteks Allmänna avtalsvillkor, om underlåtenheten anses 
vara force majeure, åtgärder vidtagna av den andra parten, åtgärder vidtagna 
av statliga myndigheter, bränder, strejker, arbetskraftbrist, upplopp eller krig, 
eller någon annan orsak utanför rimlig kontroll för den parten. Om en sådan 
händelse försenar genomförande kommer tidsfristen för ett sådant 
genomförande att förlängas under tiden som force majeure varar, dock under 
förutsättning att den som drabbats av force majeure kommer att vidta rimliga 
affärsmässiga åtgärder för att minimera förseningen. 
 

11. Om båda parterna är överens om att något villkor eller någon bestämmelse 
eller del därav anses vara omöjlig att verkställa, då ska det villkoret eller 
bestämmelsen eller del därav anses vara ogiltigt, men alla andra villkor och 
bestämmelser ska ha fortsatt samma verkan som om det ej giltiga villkoret eller 
bestämmelsen eller del därav inte hade existerat. 

12. Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i 
det land där Intertek och dess avtalspart tecknar avtal med varandra. Tvist 
rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall lösas genom skiljedom 
enligt Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat 
skiljeförfarande  

 

13. Varje ytterligare bestämmelse bifogade med detta dokument ska betraktas 
som en del av dessa Allmänna avtalsvillkor. 

 
14. Vid avbokning/Ombokning avseende datum för genomförande av beställd 

tjänst äger Intertek rätt att erhålla ersättning enligt följande: 
 - mer än 30 dagar före revisionen, ingen avgift 

 - mindre än 30 dagar före revisionen,25 % av revisionskostnaden 
 - mindre än 14 dagar före revisionen,50 % av revisionskostnaden 
 - mindre än 7 dagar före revisionen, 100 % av revisionskostnaden 
 
15. Samtliga priser är angivna exklusive moms. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. 
 
 
 


