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Avtalsvillkor, kalibrering 

 

1. Inledning 
Dessa avtalsvillkor gäller för kalibreringsuppdrag utförda av 
Intertek Semko AB (”Intertek”) och träder i kraft den dag 
Intertek mottager acceptans från Kunden. Kundacceptans 
sker omedelbart i de fall kunden lämnat in instrument för 
kalibrering utan föregående beställning och i övriga fall då en 
skriftlig beställning kommit Intertek tillhanda eller då 
kalibreringsavtalet undertecknats. 

2. Begränsad garanti 
2.1 Fel föreligger om den överenskomna kalibreringen utförts på 

ett icke fackmannamässigt sätt. Om någon av de tjänster 
som Intertek utför inom ramen för avtalet har utförts på ett 
icke fackmässigt sätt, åtar sig Intertek att avhjälpa felet på 
Interteks bekostnad. En förutsättning är att Intertek erhållit en 
skriftlig reklamation senast sex månader från slutförandet av 
kalibreringstjänsten. I reklamationen skall felet beskrivas. 

2.2 Om Intertek inte åtgärdar felet inom skälig tid äger Kunden 
åtgärda felet på Interteks bekostnad eller erhålla prisavdrag 
eller, om felet är väsentligt, häva Köpordern. 

2.3 Intertek har utöver åtagandet enligt ovan inget ansvar för fel 
vilket innebär att inga andra sanktioner kan göras gällande. 

2.4 Intertek skall inte heller på grund av innehållet i rapport, 
utlåtande, dokument eller i övrigt anses ha lämnat utfästelse 
eller garanti som går utöver Interteks ansvar för fel enligt 
detta avtal. 

3. Fakturering 
3.1 Om inte annat överenskommits är betalningsvillkoren trettio 

(30) dagar netto eller kortare beroende på ev. kreditkontroll. 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 

3.2 Fakturering sker normalt när uppdraget avslutats, dock 
månatligen om uppdraget varar längre än en månad. Intertek 
har dock rätt att efter eget val fakturera varannan vecka, t.ex. 
om Intertek har utfört ett omfattande arbete eller dragit på sig 
höga kostnader under en kort period.  

3.3 Mervärdeskatt debiteras enligt lag. 

4. Information från kunden 
4.1 Kunden svarar för att de uppgifter som denne eller dennes 

ombud lämnat till Intertek är riktiga och fullständiga. Kunden 
är införstådd med att Intertek i samband med att 
beställningen lämnas har förlitat sig på den information som 
framlagts, utan att närmare ha kontrollerat riktigheten eller 
fullständighet av dessa. Om oklarheter uppstår vid 
kalibreringen kontaktar Intertek Kunden för komplettering. 
För det fall uppgifter som Kunden tillhandahållit är oriktiga 
åtar sig Kunden att vid eventuell tvist hålla Intertek 
skadeslöst, bland annat genom att ersätta Intertek för de 
kostnader/ den skada som därigenom kan uppkomma, 
exempelvis rättegångskostnader och rimligt advokatarvode, 
men också andra kostnader såsom resor och uppehälle. 

4.2 Kunden skall informera Intertek om eventuella farliga eller 
potentiellt farliga egenskaper hos kalibreringsobjekt, som kan 
orsaka skada under uppdragets utförande eller under 
transport. 

5. Priser 
Priserna i detta avtal är giltiga i ett år från undertecknande av 
båda parter om inget annat anges i avtalet. 

6. Försäkring 
Intertek åtar sig att tillse att företaget har ansvarsförsäkringar 
i enlighet med de krav och upp till de belopp som följer av 

tillämplig lag. Intertek åtar sig dock inte att ha en försäkring 
som täcker anställda hos Kunden eller tredjeman, vilka kan 
vara inblandade i det arbete som skall utföras. Om tjänster 
utförs på egendom tillhörande Kunden eller tredjeman, täcker 
inte Interteks försäkring personal som inte är anställda av 
Intertek. 

7. Dokumentation och immateriella rättigheter 
7.1 Kunden avsäger sig alla eventuella krav/anspråk på Intertek 

som kan framställas mot Intertek såsom en följd av obehörig 
användning av Interteks dokumentation av tillhandahållna 
tjänster samt att ersätta och hålla Intertek skadelöst för alla 
eventuella ersättningskrav, inklusive kostnader för 
rättegångsförfaranden som kan uppkomma på grund av 
obehörig användning av Interteks dokumentation av 
tillhandahållna tjänster. Dokumentationen av tjänsterna 
omfattar alla rapporter, kalibreringsdata, beräkningar, 
uppskattningar, anteckningar och andra dokument avfattade 
av Intertek under utförandet av tjänsten för Kundens räkning. 
Med obehörig användning menas t.ex. användning av 
rapporten i marknadsföringsmaterial utan Interteks 
föregående granskning och godkännande men också all 
annan användning som sker utanför ramen för normalt bruk 
av kalibreringsrapporten. 

7.2 Intertek förbehåller sig äganderätten till samtliga immateriella 
rättigheter, inklusive skyddad know-how som härrör från 
Interteks dokumentation av tjänster och tillhandahållande av 
tjänster till Kunden. Information som Intertek mottagit av 
Kunden i enlighet med punkt 4 skall förbli Kundens egendom 
och skall returneras till Kunden på begäran, med undantag 
för sådant som är nödvändigt som underlag för Interteks 
rapport. 

8. Sekretess 
8.1 Intertek skall behandla all information som Intertek mottar av 

Kunden i samband med utförandet av kalibreringstjänsterna 
strikt konfidentiell och åtar sig att inte avslöja eller 
vidarebefordra sådan konfidentiell information till tredjeman. 
Undantag gäller för utlämnande av sådan information till 
domstol eller behörig myndighet om skyldighet att utlämna 
sådan information föreligger. 

8.2 Följande information skall dock inte betraktas som 
konfidentiell information: 

8.2.1 Information som vid tiden för avslöjandet eller därefter 
kommer till allmänhetens kännedom utan Interteks förskyllan. 

8.2.2 Information som Intertek bevisligen har haft kännedom om 
innan Intertek mottog den från Kunden. 

8.2.3 Know-how som Intertek bevisligen har utvecklat självständigt 
utan hjälp av mottagen konfidentiell information. 

8.2.4 Information som avslöjas efter Kundens skriftligt 
medgivande. 

8.3 Intertek kan komma att sända information, däribland 
kalibreringsdata och rapporter, via fax eller andra 
elektroniska medel till uppgivna e-postadresser eller 
faxnummer. Kunden skall informera Intertek skriftligen i 
förväg om Kunden önskar att Intertek inte skall sända sådan 
information på sådant sätt. Kalibreringsrapporter kan efter 
överenskommelse även levereras via Interteks webb service. 

9. Ansvarsbegränsning 
9.1 Interteks skadeståndsansvar för fel eller annat avtalsbrott är 

begränsat till den totala ersättning parterna avtalat för de 
tjänster som skall utföras för aktuellt projekt. Denna 
begränsning skall inte gälla i det fall Intertek gjort sig skyldigt 
till grov oaktsamhet. 



  

 
 
 

 
Intertek Semko AB 

Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.intertek.se 

Registered in Sweden: No SE556024059901, Registered office: As address 
 
Avtalsvillkor, kalibrering 2013-03-21 

2(2) 

9.2 Ingendera parten skall vara ansvarig för indirekta skador som 
åsamkats den andra parten. Indirekta skador innefattar bl.a. 
utebliven vinst, produktionsbortfall och andra typer av 
följdskador. 

9.3 Om Kunden vill rikta anspråk gentemot Intertek för skada 
som Kunden påstår sig ha lidit i anledning av 
kalibrering/provning/certifiering, skall Kunden meddela 
Intertek detta genom ett skriftligt meddelande i vilket de 
huvudsakliga orsakerna till kraven anges. För att kunna 
göras gällande måste kravet på ersättning framställas inom 
rimlig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt 
skadan och senast inom två (2) år efter kalibreringen. 

9.4 Intertek ansvarar i enlighet med tillämplig lag för skador som 
orsakats Kundens representanter och personal. 

9.5 Intertek är inte ansvarigt för personskada som åsamkas 
Kundens representanter om de är närvarande eller deltar vid 
kalibreringen. Intertek ansvarar inte heller för personskador 
som åsamkas Kundens personal om Intertek följt Kundens 
säkerhetsföreskrifter. 

9.6 Kunden får inte använda namnet Intertek eller något av 
Interteks varumärken vid marknadsföring av kalibrerade 
produkter eller tjänster, utan föregående skriftligt 
godkännande av Intertek. Om Intertek på grund av innehållet 
i en rapport eller annat material drabbas av skadeståndskrav 
och/eller direkt eller indirekt blir inblandad i en rättstvist på 
grund av sin bedömning, åtar sig Kunden att ersätta Intertek 
för de kostnader som därigenom kan uppkomma, exempelvis 
rättegångskostnader, rimligt advokatarvode, men också 
andra kostnader såsom resor och uppehälle. Vad gäller 
Interteks interna arbetskostnader skall ersättning betalas i 
enlighet med Interteks gällande ersättningsnormer för berörd 
anställd. 

10. Tvist  
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras genom 
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande som 
skall genomföras i det land där Interteks kontor som 
utfärdade offerten/förslaget är placerad. All dokumentation 
som rör skiljedomen ska vara på svenska eller engelska. 

11. Ogiltighet m m 
Om någon bestämmelse i detta avtal skulle befinnas vara 
ogiltig av något skäl skall detta inte leda till hela avtalets 
ogiltighet. Om ogiltigheten leder till en rubbning av den 
uppoffring en part har att göra för att fullgöra sin prestation 
enligt avtalet eller av utbytet av den prestation en part har 
erhålla enligt avtalet skall avtalet jämkas efter vad som är 
skäligt. 

12. Ändringar 
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara 
bindande ske skriftligen och undertecknas av bägge parter. 


