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VU 13
TILLÄGG TILL NL 09 FÖR LEVERANS AV VENTILATIONSUTRUSTNING
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VU 13 FÖR LEVERANSER AV VENTILATIONSUTRUSTNING FRÅN PRODUKTLEVERANTÖR TILL VENTILATIONSENTREPRENÖR
Dessa bestämmelser har överenskommits mellan representanter för produktleverantörer och entreprenörer
inom Svensk Ventilation. De är avsedda för avtal direkt mellan produktleverantör (säljare) och ventilationsentreprenör (köpare). VU 13 ersätter VU 03 som modifierats för att harmoniera med NL 09.

För leveransen gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09 med följande ändringar och
tillägg:

I.

Leveransförsening

NL 09 punkt 13, andra och tredje styckena gäller
med följande tillägg:
Vid Just-in-time-leverans ska vitet enligt andra
stycket utgöra 2 % av det avtalade priset för varje
påbörjad vecka förseningen varar och vitet ska
inte överstiga 20 % av beräkningsunderlaget.
Med Just-in-time-leverans avses en leverans där,
enligt avtal mellan parterna, en specificerad
mängd ska levereras till en objektsbunden adress
inom ett intervall av högst fyra timmar under
angiven leveransdag, samt att säljaren råder över
transporten fram till angiven leveransadress.

II. Ansvar för fel
Ansvarstiden enligt NL 09 punkt 23 ska vara två
år räknat från dagen för godkänd slutbesiktning
av köparens entreprenad.

Köparen ska före reklamation enligt punkt 25,
lokalisera det konkreta felet och utröna vem som
ansvarar för det.
Vid fel som säljaren ansvarar för är säljaren skyldig att i enlighet med bestämmelserna i NL 09
avhjälpa felet genom reparation eller utbyte av
felaktig del. Med ändring av NL 09 punkt 27 är
säljaren därutöver ansvarig för övriga åtgärder
som krävs för att avhjälpa felet till den del kostnaderna för sådana åtgärder inte överstiger den
felaktiga produktens försäljningspris exklusive
mervärdesskatt. Vid fel på en produkt som ingår i
en större funktionellt integrerad enhet som säljaren levererat ansvarar han därvid upp till priset på
hela enheten. Säljaren ska dock enligt denna
punkt aldrig ansvara för sådana övriga åtgärder i
anledning av fel till den del kostnaden för dessa
åtgärder överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen
om allmän försäkring.
Köparen har endast rätt till ersättning från säljaren för åtgärder i anledning av fel under förutsättning att säljaren skriftligen beställt åtgärderna i
fråga och åtgärderna utförs enligt säljarens anvisningar och på ett fackmässigt sätt.

Med ändring av NL 09 punkt 33 ska säljaren inte
ha något ansvar för fel i produkten längre än 30
månader från den tidpunkt produkten levererades
från säljaren.
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VU 13
SUPPLEMENT TO NL 09 ON DELIVERY OF VENTILATION EQUIPMENT
GENERAL PROVISIONS VU 13 FOR DELIVERY OF VENTILATION EQUIPMENT
FROM THE PRODUCT SUPPLIER TO THE VENTILATION CONTRACTOR
These provisions have been agreed between the representatives of product suppliers and contractors of
Svensk Ventilation. They are intended for direct agreements between the product supplier (seller) and ventilating contractor (purchaser). VU 13 replaces VU 03, which is modified to comply with NL -09.

The buyer shall, before reclaim under clause 25,
locate the specific error and determine who is
responsible for it.

For delivery, General delivery terms NL 09
apply, with the following changes and additions:

I.

Delivery Delay

NL 09 clause 13, second and third paragraphs
apply with the following additions:
With just-in-time-delivery, the penalty under the
second paragraph shall constitute 2% of the contract price for each week of delay and the penalty
shall not exceed 20% of the base contract. Justin-time delivery refers to a delivery in which,
according to an agreement between the parties, a
specified quantity is to be delivered to a construction site address within a time period of no more
than four hours during the specified delivery date,
and that the seller is responsible for the transport
to the delivery address.

II. Liability for defects
The liability period according to NL 09 clause
23 shall be two years from the date of the final
inspection of the buyer's construction.

If there is a fault for which the seller is responsible, the seller is obliged in accordance with the
provisions of the NL 09 to remedy the defect by
repair or replacement of the defective part. With
the amendment of the NL 09 paragraph 27, the
seller is also responsible for further actions required to remedy the defect, limited to the selling
price excluding VAT of the defective product.
Upon failure of a product that is part of a larger
functionally integrated unit that the seller has
delivered, he is responsible then up to the price of
the whole unit. The seller shall, however, under
this clause, never be responsible for such further
actions as a result of failure to the extent that the
cost of such measures exceeds a base amount
under the National Insurance Act.
The buyer is only entitled to compensation from
the seller for actions arising out of errors, provided the conditions that the seller in writing ordered
the measures in question and that actions are
performed according to the seller's instructions
and in a professional manner.

With the amendment of the NL 09 clause 33, the
seller shall have no liability for defects in the
product for longer than 30 months from the date
of shipment from the seller.
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