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TERMS AND CONDITIONS OF SALE 
(Sweden) 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
(Sverige) 

1. General      
(a) "Videojet" refers to Videojet Technologies Sweden AB registered in 

Sweden with company number 559194-3542, the "Buyer" refers to the 
person, firm or company who purchases the Goods from Videojet, "Goods" 
means the goods (or any part of them) and any incidental services that are 
as described in an Order and "Order" means an order for Goods on 
Videojet's purchase order form.  

(b) On the Videojet's acceptance of a Buyer's purchase order a contract 
pursuant to these Terms and Conditions of Sale shall come into existence.  
Any quotation given by Videojet shall not constitute an offer capable of 
acceptance, and is only valid for a period of twenty (20) business days from 
its date of issue. 
 

1. Allmänt   
(a) "Videojet" avser Videojet Technologies Sverige AB registrerat i Sweden 

med organisationsnummer 559194-3542, "Köparen" avser den person, det 
företag eller den firma som köper Varorna från Videojet, "Varor" avser 
varorna (eller någon del av dem) och eventuella sidotjänster som beskrivs i 
en beställning och "Beställning" avser en beställning av Varor på Videojets 
beställningsformulär.  

(b) När Videojet accepterar en Köpares beställning ska ett avtal enligt dessa 
Försäljningsvillkor träda i kraft. En offert från Videojet ska inte utgöra ett 
erbjudande som kan accepteras och är endast giltig under en period av tjugo 
(20) arbetsdagar från och med utfärdandedatumet. 

 

2. Billing and Payment 
(a) The price of the Goods shall be the price set out in the Order or, if no price 

is quoted, the purchase price of the Goods shall be the purchase price in 
effect on the date of shipment notwithstanding any price specified in the 
Buyer's order documents. Quoted purchase prices are subject to revision 
by Videojet in the event of any errors and omissions. 

(b) The price of the Goods excludes the costs and charges of packaging, 
insurance and transport of the Goods, which shall be invoiced to the Buyer 
(if applicable). 

(c) All amounts payable by the Buyer under these Terms and Conditions of 
Sale are exclusive of amounts in respect of value added tax chargeable 
from time to time (“VAT”). Where any taxable supply for VAT purposes is 
made under these Terms and Conditions of Sale by Videojet to the Buyer, 
the Buyer shall, on receipt of a valid VAT invoice from Videojet, pay to 
Videojet such additional amounts in respect of VAT as are chargeable on 
the supply of the Goods at the same time as payment is due for the supply 
of the Goods. 

(d) Any increase in costs or expenses arising from any act or omission or any 
special requirements of the Buyer or any modifications made at the Buyer’s 
request may at Videojet's option be charged to the Buyer. 

(e) Videojet may invoice the Buyer for the Goods on or at any time after the 
completion of delivery.  

(f) The Buyer will pay all invoices within thirty (30) days of invoice date. Unless 
otherwise agreed in writing by Videojet, the Buyer will pay 50% of the 
purchase price upon issuing an Order and Videojet will invoice 40% upon 
shipment and the remaining 10% upon installation or if no installation is 
required, upon delivery. If the installation and connected acceptance of 
Buyer does not take place within thirty (30) days after delivery for reasons 
other than Videojet’s fault, the installation and acceptance shall be deemed 
completed and passed. If the Buyer fails to make a payment due to Videojet 
by the due date, then, without limiting any other remedies available to 
Videojet, the Buyer shall pay interest on any overdue amount in 
accordance with the terms of the Swedish Interest Act (1975:635). Such 
interest shall accrue on a daily basis from the due date until actual payment 
of the overdue amount, whether before or after judgment.  

(g) All amounts due herein shall be paid in full without any set-off, 
counterclaim, deduction or withholding (other than any deduction or 
withholding of tax as required by law). 

(h) Videojet exerts a general lien in respect of all sums due from the Buyer 
upon all Goods supplied to such Buyer or upon which work has been done 
on the Buyer's behalf and, upon fourteen (14) days written notice to the 
Buyer, may sell such Goods and apply the proceeds towards the 
satisfaction of the overdue sums owed to Videojet. 

(i) Pricing is subject to change only by Videojet upon any change in 
information and/or requirements during the course of an Order. Otherwise 
all pricing is firm. Videojet does not represent that its prices will be the 
lowest charged to any other customer or comparable to prices offered by 
any third party. 

(j) Pricing is subject to change only by Videojet upon any change in 
information and/or requirements during the course of an Order. Otherwise 
all pricing is firm. Videojet does not represent that its prices will be the 
lowest charged to any other customer or comparable to prices offered by 
any third party 
 

2.     Fakturering och betalning 
(a) Priset på Varorna ska vara det pris som anges i Beställningen eller, om inget 

pris anges, ska Varornas inköpspris vara det inköpspris som gäller på 
leveransdagen, oavsett vilket pris som anges i Köparens 
beställningsdokument. Angivna inköpspriser kan revideras av Videojet i 
händelse av eventuella fel och utelämnanden. 

(b) Varornas pris inkluderar inte kostnader och avgifter för förpackning, 
försäkring och transport av Varorna, vilka ska faktureras Köparen (i 
förekommande fall).  

(c) Alla belopp som Köparen ska betala enligt dessa Försäljningsvillkor är 
exklusive belopp för mervärdesskatt som kan debiteras från tid till annan 
(”Moms”). Om Videojet enligt dessa Försäljningsvillkor gör en skattepliktig 
leverans av Varor till Köparen, ska Köparen, efter att ha mottagit en giltig 
momsfaktura från Videojet, betala Videojet de ytterligare belopp för Moms 
som är utestående för leveransen av Varorna vid samma tidpunkt som 
betalningen för leveransen av Varorna ska ske.  
 

(d) Eventuella ökade kostnader eller utgifter till följd av någon handling eller 
utelämnande eller några särskilda krav från Köparen eller några ändringar 
som gjorts på Köparens begäran kan enligt Videojets val debiteras Köparen.  

(e) Videojet kan fakturera Köparen för varorna vid eller när som helst efter det 
att leveransen har slutförts.  

(f) Köparen ska betala alla fakturor inom trettio (30) dagar från fakturadatum. 
Om ingen annat skriftligen överenskommits med Videojet ska Köparen 
betala 50 % av köpeskillingen vid utfärdandet av en Beställning och Videojet 
ska fakturera 40 % vid leverans och resterande 10 % vid installation eller, 
om ingen installation krävs, vid leverans. Om installation och anslutet 
godkännande av köparen inte sker inom trettio (30) dagar efter leverans av 
andra skäl än Videojets fel, ska installationen och godkännandet anses vara 
slutfört och godkänt. Om Köparen underlåter att göra en betalning till 
Videojet på förfallodagen ska Köparen, utan att begränsa andra åtgärder 
som Videojet har till sitt förfogande, betala dröjsmålsränta på alla förfallna 
belopp  enligt räntelagen (1975:635). Sådan ränta ska löpa dagligen från 
förfallodagen till dess att det förfallna beloppet faktiskt har betalats, oavsett 
om det sker före eller efter dom.  

(g) Alla belopp som ska betalas härunder ska betalas i sin helhet utan kvittning, 
motkrav, avdrag eller skatt (förutom avdrag eller skatt i enlighet med lag). 
 

(h) Videojet utövar en allmän panträtt avseende alla belopp som Köparen är 
skyldig att betala på alla Varor som levererats till Köparen eller på vilka 
arbete har utförts för Köparens räkning och kan, efter fjorton (14) dagars 
skriftligt meddelande till Köparen, sälja sådana Varor och använda 
intäkterna för att betala de förfallna beloppen till Videojet. 

(i) Priserna kan ändras endast av Videojet om information och/eller krav ändras 
under en beställning. I övrigt är alla priser fasta. Videojet försäkrar inte att 
dess priser kommer att vara de lägsta som debiteras någon annan kund eller 
jämförbara med priser som erbjuds av någon tredje part. 
 

(j) Priserna kan ändras endast av Videojet vid ändringar av information 
och/eller krav under en beställning. I övrigt är alla priser fasta. Videojet 
hävdar inte att dess priser kommer att vara de lägsta som debiteras någon 
annan kund eller jämförbara med priser som erbjuds av någon tredje part. 

 

3.  Changes 
Orders may be amended by either party by written change order signed by 
the authorised representatives of both parties setting forth the particular 
changes and effect of such changes on price and/or time of delivery. 
Videojet reserves the right to charge the Buyer additional fees for changes 
in drawings and/or designs required after Goods installation and/or set-up 
resulting from: (1) incorrect tolerances furnished by the Buyer; (2) 
deviations from specifications submitted by the Buyer; and (3) causes 
beyond Videojet's control, including, but not limited to, misaligned, 
maladjusted, or malfunctioning existing tie-in equipment, inadequate 
support systems, improper installation, modification and damage. Videojet 
reserves the right to terminate any order without further obligation if it 
determines it is not commercially practicable to meet the required 
specifications. 

 

3.     Ändringar 
 Beställningar kan ändras av endera parten genom en skriftlig ändringsorder 
som undertecknats av båda parters behöriga firmatecknare och som anger 
de särskilda ändringarna och ändringarnas inverkan på pris och/eller 
leveranstid. Videojet förbehåller sig rätten att debitera Köparen ytterligare 
avgifter för ändringar av ritningar och/eller konstruktioner som krävs efter 
installation och/eller uppställning av Varorna till följd av: 1) felaktiga mått 
som tillhandahållits av Köparen, 2) avvikelser från specifikationer som 
lämnats av Köparen och 3) orsaker som ligger utanför Videojets kontroll, 
inklusive, men inte begränsat till, feljusterad, felaktig eller dåligt fungerande 
befintlig kopplingsutrustning, otillräckliga stödsystem, felaktig installation, 
modifiering och skada. Videojet förbehåller sig rätten att avbryta en 
Beställning utan ytterligare förpliktelser om de anser att det inte är 
kommersiellt genomförbart att uppfylla de nödvändiga specifikationerna. 

 

4. Delivery 
(a) Videojet will ensure that:  

i) each delivery of the Goods is accompanied by a delivery note that 
shows the date of the Order, the contract number, the type and 
quantity of the Goods (including the code number of the Goods, where 
applicable), special storage instructions (if any) and, if the Goods are 
being delivered by instalments, the outstanding balance of Goods 
remaining to be delivered; and 

ii) if Videojet requires the Buyer to return any packaging materials to 

4.     Leverans 
(a) Videojet kommer att se till att:  

i) varje leverans av Varorna åtföljs av en följesedel som visar 
beställningsdatum, kontraktsnummer, Varornas typ och kvantitet 
(inklusive Varornas kodnummer, om tillämpligt), särskilda 
förvaringsanvisningar (om det finns några) och om Varorna levereras i 
delbetalningar, det utestående beloppet av Varor som återstår att 
leverera, och 

ii) om Videojet kräver att Köparen returnerar förpackningsmaterial till 
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Videojet, that fact is clearly stated on the delivery note. Videojet shall 
make any such packaging materials available for collection at such 
times as Videojet shall reasonably request. Returns of packaging 
materials shall be at Videojet’s expense.  

(b) Videojet shall deliver all Goods EXW (Incoterms 2020) or at  another 
location if agreed upon by the parties explicitly prior and in writing.  

(c) The Buyer will bear any special expenses, including special handling, 
packaging and additional freight charges, if it furnishes special 
transportation instructions. 

(d) Any delivery date given by Videojet is an estimate only and the time of 
delivery is not of the essence.  Videojet shall not be liable for any delay in 
delivery of the Goods that is caused by a Force Majeure event or the 
Buyer’s failure to provide Videojet with adequate delivery instructions or 
any other instructions that are relevant to the supply of the Goods.  
 

(e) If Videojet fails to deliver the Goods, its liability shall be limited to the costs 
and expenses incurred by the Buyer in obtaining replacement goods of 
similar description and quality in the cheapest market available, less the 
price of the Goods. Videojet shall have no liability for any failure to deliver 
the Goods to the extent that such failure is caused by a Force Majeure 
Event or the Buyer's failure to provide Videojet with adequate delivery 
instructions for the Goods or any relevant instruction related to the supply 
of the Goods. 

 
(f) If the Buyer fails to accept delivery of the Goods within three (3) business 

days of Videojet notifying the Buyer that the Goods are ready, then except 
where such failure or delay is caused by a Force Majeure event or by 
Videojet’s failure to comply with its obligations in respect of the Goods: (i) 
delivery of the Goods shall be deemed to have been completed at 9.00 AM 
on the third business day following the day on which Videojet notified the 
Buyer that the Goods were ready; and (ii) Videojet shall store the Goods 
until delivery takes place, and charge the Buyer for all related costs and 
expenses (including insurance). 

(g) If ten (10) business days after Videojet notified the Buyer that the Goods 
were ready for delivery the Buyer has not accepted delivery of them, 
Videojet may resell or otherwise dispose of part or all of the Goods and, 
after deducting reasonable storage and selling costs, account to the Buyer 
for any excess over the price of the Goods or charge the Buyer for any 
shortfall below the price of the Goods.   

(h) Videojet may deliver the Goods by instalments, which shall be invoiced and 
paid for separately. Any delay in delivery or defect in an instalment shall 
not entitle the Buyer to cancel any other instalment. 

(i) Orders for Goods to be exported and where the parties have agreed on a 
deviating Incoterm, are subject to Videojet's ability to obtain export licences 
and other necessary papers within a reasonable period. The Buyer will be 
responsible for and will furnish all necessary documentation and Customs 
declarations and will accept and bear all responsibility for penalties 
resulting from errors or omissions thereon. It will not re-export the Goods 
or any products or items which incorporate the Goods if such re-export 
violates any applicable laws. The Buyer will be responsible for any extra 
charges such as export duties, licences, fees and the like. 
 

(j) The risk in the Goods shall pass to the Buyer on completion of delivery. 
The Goods shall be accepted latest within thirty (30) days after delivery (if 
an installation is agreed). If the acceptance has not been completed by that 
day for reasons not solely caused by Videojet, the acceptance shall be 
deemed as given. 

(k) Title to the Goods shall not pass to the Buyer until Videojet's receipt of 
payment in full (in cash or cleared funds) for the Goods and any other 
goods that Videojet has supplied to the Buyer in respect of which payment 
has become due, in which case title to the Goods shall pass at the time of 
payment of all such sums. 

(l) Until title to the Goods has passed to the Buyer, the Buyer shall: 
i) readily identifiable as Videojet’s property; store the Goods separately 

from all other goods held by the Buyer so that they remain 
ii) not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on 

or relating to the Goods; 
iii) maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured 

against all risks for their full price on Videojet's behalf from the date of 
delivery; and 

iv) notify Videojet immediately if it becomes subject to any of the events 
listed in 16(a)(iii) to (v) of these Terms and Conditions of Sale; and 

v) give Videojet such information relating to the Goods as Videojet may 
require from time to time. 

(m) If before title to the Goods passes to the Buyer the Buyer becomes subject 
to any of the events listed in clauses 16(a)(iii) to (v) of these Terms and 
Conditions of Sale, then, without limiting any other right or remedy Videojet 
may have: 
i) the Buyer’s right to use the Goods in the ordinary course of its 

business ceases immediately; and 
ii) Videojet may at any time require the Buyer to deliver up all Goods in 

its possession and if the Buyer fails to do so promptly, enter any 
premises of the Buyer or of any third party where the Goods are stored 
in order to recover them. 

 

Videojet ska detta tydligt anges på följesedeln. Videojet ska göra sådant 
förpackningsmaterial tillgängligt för hämtning vid de tidpunkter som 
Videojet rimligen begär. Returnering av förpackningsmaterial ska ske 
på Videojets bekostnad.  

(b) Videojet ska leverera alla Varor EXW (Incoterms 2020) eller på en annan 
plats om parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om det.  

(c) Köparen ska stå för alla särskilda kostnader, inklusive särskild hantering, 
förpackning och extra fraktkostnader, om Köparen lämnar särskilda 
transportanvisningar. 

(d) Alla leveransdatum som anges av Videojet är endast en uppskattning och 
leveranstiden är inte avgörande.  Videojet ska inte hållas ansvarigt för 
förseningar i leveransen av Varorna som orsakas av en Force Majeure-
händelse eller Köparens underlåtenhet att förse Videojet med adekvata 
leveransinstruktioner eller andra instruktioner som är relevanta för 
leveransen av Varorna.  

(e) Om Videojet misslyckas med att leverera Varorna ska dess ansvar vara 
begränsat till de kostnader och utgifter som Köparen har haft för att skaffa 
ersättningsvaror av liknande beskrivning och kvalitet på den billigaste 
tillgängliga marknaden, minus priset på Varorna. Videojet ska inte ha något 
ansvar för underlåtenhet att leverera Varorna i den mån denna 
underlåtenhet orsakas av en Force Majeure-händelse eller Köparens 
underlåtenhet att förse Videojet med adekvata leveransinstruktioner för 
Varorna eller någon relevant instruktion i samband med leveransen av 
Varorna. 

(f) Om Köparen inte tar emot leveransen av Varorna inom tre (3) arbetsdagar 
efter det att Videojet meddelat Köparen att Varorna är levererade, så gäller 
följande, utom i de fall då detta misslyckande eller denna försening orsakas 
av en Force Majeure-händelse eller av Videojets underlåtenhet att uppfylla 
sina skyldigheter avseende Varorna: (i) leveransen av Varorna ska anses 
ha slutförts kl. 9.00 den tredje arbetsdagen efter den dag då Videojet 
meddelade Köparen att Varorna levererats, och (ii) Videojet ska lagra 
Varorna tills leveransen äger rum och debitera Köparen för alla relaterade 
kostnader och utgifter (inklusive försäkring). 

(g) Om Köparen inte har tagit emot Varorna tio (10) arbetsdagar efter det att 
Videojet meddelat Köparen att de var färdiga för leverans, får Videojet sälja 
vidare eller på annat sätt förfoga över en del av eller alla Varorna och, efter 
avdrag för rimliga lagrings- och försäljningskostnader, redovisa till Köparen 
det överskott som överstiger priset på Varorna eller debitera Köparen för det 
underskott som understiger priset på Varorna.   

(h) Videojet kan leverera Varorna genom delleveranser, som ska faktureras och 
betalas separat. Eventuella förseningar i leveransen eller brister i en 
delleverans ska inte ge Köparen rätt att annullera någon annan leverans. 

(i) Beställningar av Varor som ska exporteras och där parterna har kommit 
överens om en avvikande Incoterm, är beroende av Videojets förmåga att 
erhålla exportlicenser och andra nödvändiga papper inom en rimlig 
tidsperiod. Köparen är ansvarig för och ska tillhandahålla alla nödvändiga 
dokument och tulldeklarationer och ska acceptera och bära allt ansvar för 
påföljder till följd av fel i eller underlåtenhet att tillhandahålla dessa. Köparen 
kommer inte att återexportera Varorna eller produkter eller artiklar som 
innehåller Varorna om sådan återexport strider mot tillämplig lagstiftning. 
Köparen ansvarar för eventuella extra avgifter såsom exporttullar, licenser, 
avgifter och liknande. 

(j) Risken för Varorna ska övergå till Köparen när leveransen är slutförd. 
Varorna ska accepteras senast inom trettio (30) dagar efter leverans (om en 
installation har avtalats). Om acceptansen inte har slutförts senast denna 
dag av skäl som inte uteslutande beror på Videojet, ska acceptansen anses 
vara given. 

(k) Äganderätten till Varorna ska inte övergå till Köparen förrän Videojet har 
mottagit full betalning (kontant eller med godkända betalningsmedel) för 
Varorna och alla andra varor som Videojet har levererat till Köparen och för 
vilka betalning har förfallit till betalning, i vilket fall äganderätten till Varorna 
ska övergå vid tidpunkten för betalningen av alla sådana belopp.  

(l) Innan äganderätten till Varorna har övergått till Köparen ska Köparen: 
i) förvara Varorna separat från alla andra varor som innehas av Köparen, 

så att de förblir lätt identifierbara som Videojets egendom; 
ii) inte avlägsna, vanställa eller skymma identifieringsmärken eller 

förpackningar på eller i anslutning till Varorna; 
iii) hålla Varorna i tillfredsställande skick och hålla dem försäkrade mot alla 

risker till fullt pris för Videojets räkning från och med leveransdatumet;  
iv) omedelbart meddela Videojet om de blir föremål för någon av de 

händelser som anges i klausul 16(a) (iii)-(v) i dessa Försäljningsvillkor; 
och 

v) ge Videojet sådan information om Varorna som Videojet kan kräva från 
tid till annan. 

(m) Om Köparen, innan äganderätten till Varorna övergår till Köparen, blir 
föremål för någon av de händelser som anges i klausul 16(a)(iii)-(v) i dessa 
Försäljningsvillkor, ska utan att begränsa någon annan rätt eller åtgärd som 
Videojet kan ha: 
i) Köparens rätt att använda Varorna inom ramen för sin ordinarie 

verksamhet upphöra omedelbart; och 
ii) Videojet när som helst kräva att Köparen överlämnar alla Varor som 

finns i dess besittning och om Köparen inte gör det utan dröjsmål, får 
Videojet gå in i Köparens eller en tredje parts lokaler där Varorna 
förvaras för att återta dem. 
 

5. Installation and Maintenance 
Unless otherwise agreed upon by Videojet in writing, the Buyer assumes 
responsibility for installation of Goods. The Buyer may purchase Videojet’s  
installation, on-site technical support, and training services at Videojet's 
then-prevailing rates subject to the terms of Videojet’s Service Agreement. 
If Videojet provides installation services pursuant to this clause 5, the Buyer 
shall be responsible for all additional charges/fees related to delays due to 
its failure to comply with its defined portion of the installation plan as 
provided by Videojet (e.g. not providing agreed upon access to the 

5.     Installation och underhåll 
 Om annat inte skriftligen har överenskommits med Videojet, ansvarar 
Köparen för installationen av Varorna. Köparen kan köpa Videojets 
installation, teknisk support på plats och utbildningstjänster från Videojets 
enligt de från tid till annan gällande priserna enligt villkoren i Videojets 
serviceavtal. Om Videojet tillhandahåller installationstjänster i enlighet med 
denna klausul 5 ska Köparen ansvara för alla extra avgifter/kostnader i 
samband med förseningar på grund av att Köparen inte uppfyller den 
fastställda delen av installationsplanen som tillhandahålls av Videojet (t.ex. 
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production packaging line or not complying with the pre-installation 
checklist). Installation services provided by Videojet will not include 
mechanical, electrical, pneumatic, water or ventilating tie-ins to existing 
systems. 

 

genom att inte ge avtalat tillträde till produktionsförpackningslinjen eller 
genom att inte följa checklistan för installation). Installationstjänster som 
tillhandahålls av Videojet omfattar inte mekaniska, elektriska, pneumatiska, 
vatten- eller ventilationsmässiga anslutningar till befintliga system. 

 
6. Warranty 
(a) Videojet warrants the Goods strictly as provided for in its Warranty Policy. 
(b) Certain printing applications may be regulated by applicable laws, such as 

applications where ink may come into contact with medical devices, 
pharmaceuticals, cosmetics, food or other substances intended for 
consumption, or veterinary health products. It is the Buyer's obligation to 
comply with and to ensure that the performance of the terms of these 
Terms and Conditions of Sale comply with all applicable laws and 
regulations. Videojet shall not be responsible for any compliance with any 
laws applicable to the Buyer.  The Buyer shall indemnify Videojet for any 
losses it suffers as a result of the Buyer's non-compliance under this clause 
6(b). 

 

6.     Garanti 
(a) Videojet ger en garanti för Varorna i enlighet med vad som anges i dess 

garantipolicy.  
(b) Vissa utskriftsapplikationer kan regleras av tillämpliga lagar, t.ex. 

tillämpningar där bläck kan komma i kontakt med medicintekniska produkter, 
läkemedel, kosmetika, livsmedel eller andra ämnen avsedda för konsumtion 
eller veterinärmedicinska produkter. Det är Köparens skyldighet att efterleva 
och se till att utförandet av villkoren i dessa Försäljningsvillkor 
överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar. Videojet 
ansvarar inte för efterlevnaden av lagar som är tillämpliga på Köparen.  
Köparen ska ersätta Videojet för eventuella förluster som uppstår till följd av 
Köparens bristande efterlevnad av denna klausul 6 (b). 

7. Software Licence and updates 
(a) Videojet grants the Buyer a non-transferable, non-sublicensable, non-

exclusive, licence to use software contained or embedded in the Goods 
("Software") as necessary to operate the Goods in compliance with the 
accompanying documentation. All other rights, title and interest in the 
Software shall remain the exclusive property of Videojet or its licensors. 
The Buyer may not: 
i) reproduce the Software, or any component thereof or any 

documentation related thereto; or 
ii) decompile, disassemble, compile or reverse engineer the Software, or 

otherwise attempt to gain access to the source code except to the 
extent that such restriction is prohibited by law and then the Buyer 
shall provide Videojet with prompt written notice prior to any such 
action. 

(b) The Buyer shall not use, duplicate or disclose any technical data or any 
information regarding the Software for any purpose. These rights are 
subject to any third party licence to Videojet underlying any component or 
application of the Software. 

(c) Videojet will adhere to its legal obligations with regards to required updates 
and patches for usability and security of the Software. 

 

7.     Programvarulicens och uppdateringar 
(a) Videojet beviljar Köparen en icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, icke-

exklusiv licens att använda programvara som ingår eller är inbäddad i 
varorna ("Programvara") i den utsträckning som krävs för att använda 
Varorna i enlighet med den medföljande dokumentationen. Alla andra 
rättigheter, äganderätt och intressen i Programvaran ska förbli Videojets 
eller dess licensgivares exklusiva egendom. Köparen får inte: 
i) reproducera Programvaran, eller någon komponent i den eller någon 

dokumentation som är relaterad till den, eller 
ii) dekompilera, demontera, kompilera eller bakåtkompilera 

Programvaran, eller på annat sätt försöka få tillgång till källkoden, utom 
i den mån en sådan begränsning är förbjuden enligt lag, och då ska 
Köparen ge Videojet ett omedelbart skriftligt meddelande innan 
Köparen vidtar en sådan åtgärd.  

(b)   Köparen får inte använda, kopiera eller avslöja tekniska data eller 
information om Programvaran för något ändamål. Dessa rättigheter gäller 
med förbehåll för eventuella tredjepartslicenser till Videojet som ligger till 
grund för någon komponent eller tillämpning av Programvaran. 

(c)   Videojet kommer att följa sina juridiska skyldigheter när det gäller 
nödvändiga uppdateringar och patchar för att göra programvaran användbar 
och säker. 

 
8. Limitation of Liability 
(a) Videojet's rights and remedies herein are in addition to, and not in lieu of 

any other rights or remedies Videojet may have at law.  
 

(b) Nothing in these Terms and Conditions of Sale shall limit any liability which 
cannot legally be limited, including but not limited to liability for: 
i) death or personal injury caused by  negligence or 
ii) fraud or fraudulent misrepresentation. 

(c)  Subject to the sub-clause (b) above, Videojet shall under no 
circumstances whatever be liable to the Buyer for the following types of 
loss: 
i)    any direct or indirect loss of profit; 
ii)   any indirect or consequential loss; 

       iii)   loss of sales or business; 
iv)  loss of use or corruption of software, data or information; 
v)   loss of agreements or contracts; or 
iv)   loss of or damage to goodwill,  
arising under or in connection with these Terms and Conditions of Sale. 

(d) Subject to clauses 8(b) and (c) above, Videojet's total liability to the Buyer 
in respect of all liabilities, costs, expenses, damages and losses howsoever 
arising under or in connection with the contract formulated under these 
Terms and Conditions of Sale shall in no circumstances exceed the price 
of the Goods giving rise to the claim. 

 

8.    Begränsning av ansvar 
(a) Videojets rättigheter och rätt till åtgärder i dessa Försäljningsvillkor är ett 

tillägg till, och ersätter inte andra rättigheter eller rätt till åtgärder som 
Videojet kan ha enligt lag. 

(b)   Ingenting i Försäljningsvillkoren ska begränsa något ansvar som inte kan 
begränsas enligt lag, inklusive men inte begränsat till ansvar för: 
i) dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet; eller, 
ii) bedrägeri eller uppsåtligt vilseledande.  

(c) Med förbehåll för punkt (b) ovan ska Videojet under inga omständigheter 
vara ansvarig gentemot Köparen för följande typer av förluster: 
i)     direkt eller indirekt förlust av vinst; 
ii)    alla indirekta förluster eller följdförluster;  
iii)   förlust av försäljning eller affärsverksamhet;  
iv)  förlust av användning eller skadegörelse av programvara, data eller 

information;  
v)     förlust av avtal, eller 
iv)    förlust av eller skada på goodwill,  
 som uppstår enligt eller i samband med dessa Försäljningsvillkor. 

(d) Med förbehåll för klausul 8(b) och (c) ovan, ska Videojets totala ansvar 
gentemot Köparen med avseende på allt ansvar, alla kostnader, utgifter, 
skador och förluster som uppkommer under eller i samband med dessa 
Försäljningsvillkor under inga omständigheter överstiga priset på de Varor 
som gav upphov till anspråket. 

9. Videojet's Remedies 
Without waiving any other rights or remedies available to it under 
applicable law or otherwise, Videojet may defer performance hereunder or 
under or pursuant to any other contract with the Buyer if the Buyer fails to 
pay any amount due until all past due accounts of the Buyer are fully 
satisfied. Videojet’s rights and remedies herein are in addition to, and not 
in lieu of, any other rights or remedies Videojet may have at law. 

 

9.    Videojets åtgärder 
Utan att avstå från andra rättigheter eller rätt till åtgärder som är tillgängliga 
enligt tillämplig lag eller på annat sätt, kan Videojet skjuta upp utförandet 
härunder eller i enlighet med något annat avtal med Köparen om Köparen 
underlåter att betala något förfallet belopp tills det att alla Köparens förfallna 
fordringar är helt och hållet betalda. Videojets rättigheter och rätt till åtgärder 
i dessa Försäljningsvillkor är ett tillägg till och ersätter inte andra rättigheter 
eller rätt till åtgärder som Videojet kan ha enligt lag.  
 

10. Proprietary Rights 
(a) All intellectual property rights in or arising out of or in connection with the 

contract pursuant to these Terms and Conditions of Sale (other than 
intellectual property rights in any materials provided by the Buyer) shall be 
owned by Videojet and no licence or transfer of such intellectual property 
rights shall occur except as expressly provided for in these Terms and 
Conditions of Sale.  

(b) Without prejudice to the foregoing, Videojet retains all intellectual property 
rights to designs, drawings, patterns, plans, specifications, technology, 
technical data and information, technical processes and business 
methods, including any modifications or improvements and whether 
patentable or not, arising from the sale or other provision of Goods to the 
Buyer.  

(c) The Buyer agrees not to enforce against Videojet or Videojet's customers 
any patent rights that include any system, process or business method 
utilising or otherwise relating to Goods delivered pursuant to an Order.  
 

(d) Videojet will not furnish any data, other than installation and specification 
data, unless it is specifically requested in an Order. The parties will 
separately negotiate rights and price for such data. 

 

10.   Äganderätt 
(a)  Alla immateriella rättigheter i eller som uppstår i samband med dessa 

Försäljningsvillkor (förutom immateriella rättigheter i material som 
tillhandahålls av Köparen) ska ägas av Videojet och ingen licens eller 
överföring av sådana immateriella rättigheter ska ske, förutom i enlighet med 
vad som uttryckligen anges i dessa Försäljningsvillkor.  

 
(b)   Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående behåller Videojet alla 

immateriella rättigheter till design, ritningar, mönster, planer, specifikationer, 
teknik, teknisk data och information, tekniska processer och affärsmetoder, 
inklusive eventuella ändringar eller förbättringar, oavsett om de är 
patenterbara eller inte, som uppstår i samband med försäljningen eller annat 
tillhandahållande av Varor till Köparen.  

(c)   Köparen samtycker till att inte hävda några patenträttigheter mot Videojet 
eller Videojets kunder som omfattar system, processer eller affärsmetoder 
som använder eller på annat sätt är relaterade till Varor som levereras enligt 
en Beställning.  

(d)   Videojet kommer inte att tillhandahålla några uppgifter, förutom installations- 
och specifikationsuppgifter, om det inte uttryckligen begärs i en Beställning. 
Parterna ska separat förhandla om rättigheter och pris för sådana uppgifter. 
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11. Confidentiality and Data Privacy 
(a) Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person 

any confidential information concerning the business, affairs, customers, 
clients or suppliers of the other party or of any member of the group to 
which the other party belongs, except as permitted under clause 11(b) of 
these Terms and Conditions of Sale. For the purposes of these Terms and 
Conditions of Sale, group means, in relation to a party, that party, any 
subsidiary or holding company from time to time of that party, and any 
subsidiary from time to time of a holding company of that party. 

(b) Each party may disclose the other party’s confidential information: 
i) to its employees, officers, representatives or advisers who need to 

know such information for the purposes of exercising the party’s rights 
or carrying out its obligations under or in connection with this 
agreement. Each party shall ensure that its employees, officers, 
representatives or advisers to whom it discloses the other party’s 
confidential information comply with these provisions; and 

ii)  as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any 
governmental or regulatory authority. 

(c) No party shall use any other party’s confidential information for any 
purpose other than to exercise its rights and perform its obligations under 
or in connection with this agreement. 

(d) The collection, storage, deletion and use of personal data from Buyer and 
its employees takes place in full compliance with the relevant data 
protection regulations according to the Privacy Policy of Videojet. Further 
information on data processing, data security and data protection also be 
found in the Privacy Policy. 

 

11.   Konfidentialitet och Dataintegritet 
(a)   Vardera parten förbinder sig att inte vid någon tidpunkt avslöja konfidentiell 

information om den andra parten eller någon medlem av den koncern som 
den andra parten tillhör, till någon person, med undantag för vad som är 
tillåtet enligt klausul 11(b) i dessa Försäljningsvillkor. I dessa 
Försäljningsvillkor avses med koncern, i förhållande till en part, den parten, 
varje dotterbolag eller holdingbolag som vid en viss tidpunkt tillhör denna 
part och varje dotterbolag som vid en viss tidpunkt tillhör ett holdingbolag till 
denna parten. 

(b) Vardera parten får lämna ut den andra partens konfidentiella information: 
i) till dess anställda, tjänstemän, företrädare eller rådgivare som behöver 

känna till sådan information för att utöva partens rättigheter eller fullgöra 
sina skyldigheter enligt eller i samband med dessa Försäljningsvillkor. 
Vardera parten ska se till att dess anställda, tjänstemän, företrädare 
eller rådgivare till vilka den avslöjar den andra partens konfidentiella 
information följer dessa bestämmelser. 

ii) i enlighet med vad som kan krävas enligt lag, en behörig domstol eller 
någon statlig myndighet eller tillsynsmyndighet. 

(c) Ingen part får använda någon annan parts konfidentiella information i något 
annat syfte än för att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter 
enligt, eller i samband med, dessa Försäljningsvillkor. 

(d) Insamling, lagring, radering och användning av personuppgifter från 
köparen och dess anställda sker i full överensstämmelse med relevanta 
dataskyddsbestämmelser i enlighet med Videojets sekretesspolicy. 
Ytterligare information om databehandling, datasäkerhet och dataskydd 
finns också i sekretesspolicyn. 
 

12. Hazardous Materials 
The Buyer acknowledges that certain materials provided by Videojet may 
currently or later be considered hazardous materials under various laws 
and regulations. The Buyer agrees to familiarise itself (without reliance on 
Videojet except as to the accuracy of special safety information furnished 
by Videojet), with any hazards of such materials, their applications and the 
containers in which such materials are shipped, and to inform and train its 
employees and customers as to such hazards. The Buyer shall hold 
Videojet harmless against any claims by its agents, employees or 
customers relating to any such hazards except to the extent such claims 
arise solely and directly from Videojet's failure to meet written specifications 
or the inaccuracy of specific safety information furnished by Videojet. 

 

12.  Farliga material 
Köparen är medveten om att vissa material som tillhandahålls av Videojet 
för närvarande eller senare kan betraktas som farligt material enligt olika 
lagar och förordningar. Köparen samtycker till att bekanta sig (utan att förlita 
sig på Videojet, utom när det gäller riktigheten av den särskilda 
säkerhetsinformation som Videojet tillhandahåller) med eventuella risker 
med sådana material, deras användningsområden och de behållare i vilka 
sådana material transporteras, samt att informera och utbilda sina anställda 
och kunder om sådana risker. Köparen ska hålla Videojet skadeslös från alla 
anspråk från dess ombud, anställda eller kunder i samband med sådana 
risker, utom i den mån sådana anspråk uteslutande och direkt härrör från 
Videojets underlåtenhet att uppfylla skriftliga specifikationer eller från 
felaktigheter i särskild säkerhetsinformation som tillhandahållits av Videojet. 
 

13. Resale 
(a) The Buyer represents and warrants that it is purchasing the Goods for its 

own use and not for resale purposes. If the Buyer breaches the foregoing, 
Videojet may: 
i) void, eliminate and/or refuse to continue to make available to the 

Buyer any volume or other type of discount pricing, rebate or 
preferential payment term;  

ii) cancel the order; and/or 
iii) refuse to accept any further orders from the Buyer.  

(b) This provision does not apply to Videojet’s authorised third party' reseller, 
including distributors and OEMs. 

13.   Återförsäljning 
(a)   Köparen försäkrar och garanterar att han köper Varorna för eget bruk och 

inte för vidareförsäljning. Om Köparen bryter mot ovanstående får Videojet: 
 

i) häva, säga upp och/eller vägra att fortsätta att göra någon form av 
volympris, rabatt eller förmånsbetalning tillgänglig för Köparen; 
 

ii) annullera Beställningen, och/eller  
iii) vägra att acceptera ytterligare Beställningar från Köparen.  

(b) Denna bestämmelse gäller inte Videojets auktoriserade 
tredjepartsåterförsäljare, inklusive distributörer och OEM-företag. 

 
14. Cancellation and Suspension. 
(a) Following the issuance of an Order, the contract pursuant to these Terms 

and Conditions of Sale is irrevocable and no refund will be issued by 
Videojet.  Videojet may permit the Buyer to cancel orders for non-
customised Goods at its sole discretion subject to a 20% restocking fee. 
 

(b) Without limiting Videojet's other rights or remedies, if the Buyer fails to 
make timely payments or becomes subject to any of the events listed in 
clauses 16(a)(iii) to (v) of these Terms and Conditions of Sale Videojet may 
without prejudice to its other rights demand immediate payment of all 
unpaid accounts and suspend further deliveries  to the Buyer without any 
liability in respect of such suspension and may charge the Buyer with any 
loss sustained thereby. 

 

14.   Avbeställning och avbrytande  
(a) Efter utfärdandet av en Beställning är avtalet enligt dessa Försäljningsvillkor 

oåterkalleligt och Videojet kommer inte att göra någon återbetalning. 
Videojet kan tillåta Köparen att annullera beställningar av icke 
kundanpassade Varor efter eget gottfinnande med förbehåll för en 
avbeställningsavgift på 20 %. 

(b)  Utan att begränsa Videojets övriga rättigheter eller rätt till åtgärder kan 
Videojet, om Köparen inte gör betalningar i tid eller blir föremål för någon av 
de händelser som anges i klausul 16(a)(iii)-(v) i dessa Försäljningsvillkor, 
utan att det påverkar dess övriga rättigheter, kräva omedelbar betalning av 
alla obetalda fakturor och avbryta ytterligare leveranser till Köparen utan 
något ansvar för ett sådant avbrott och kan debitera Köparen för eventuella 
förluster som uppstått på grund av detta. 

15. Force Majeure 
(a) Except for the Buyer's payment obligations, neither party shall be liable for 

delays in performance or non-performance, in whole or in part, resulting 
from causes beyond its reasonable control, such as acts of God, fire, 
strikes, epidemics, pandemics, embargos, acts of government or other civil 
or military authority, war, riots, delays in transportation, difficulties in 
obtaining labour, materials, manufacturing facilities or transportation, or 
other similar causes ("Force Majeure"). In such event, the party delayed 
shall promptly give notice to the other party. The party affected by the delay 
may: 
 
i) extend the time for performance for the duration of the event; or   
ii) cancel all or any part of the unperformed part of these Terms and 

Conditions of Sale and/or any purchase order if such event lasts 
longer than sixty (60) days. 
 

(b) If a Force Majeure event affects Videojet's ability to meets its obligations at 
the agreed upon pricing, or Videojet's costs are otherwise increased as a 
result of such an event, Videojet may increase pricing accordingly upon 
written notice to the Buyer. 

 

15.       Force Majeure 
(a)  Med undantag för Köparens betalningsskyldighet ska ingen av parterna vara 

ansvarig för förseningar i utförandet eller utebliven prestation, helt eller 
delvis, som beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom Guds 
händelser, eldsvådor, strejker, epidemier, pandemier, embargon, 
myndighetsåtgärder eller andra civila eller militära handlingar, krig, upplopp, 
transportförseningar, svårigheter att få tag på arbetskraft, material, 
tillverkningsanläggningar eller transporter, eller andra liknande orsaker 
("Force Majeure"). I sådana fall ska den försenade parten omedelbart 
underrätta den andra parten om detta. Den part som drabbas av förseningen 
får:  

i) förlänga tiden för utförandet under hela perioden av Force Majeure-
händelsen, eller  

ii) annullera hela eller delar av den icke genomförda delen av 
Försäljningsvillkoren och/eller en Beställning om en sådan händelse varar 
längre än sextio  (60) dagar.  

(b)   Om en Force Majeure-händelse påverkar Videojets förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter till den överenskomna prissättningen, eller om Videojets 
kostnader på annat sätt ökar till följd av en sådan händelse, får Videojet höja 
priset i enlighet med detta efter skriftligt meddelande till Köparen. 

 
16. Termination  
(a) Without limiting its other rights or remedies, Videojet may terminate the 

contract pursuant to these Terms and Conditions of Sale with immediate 
effect by giving written notice to the Buyer if: 
i) the Buyer fails to make timely payments; 
ii) the Buyer commits a material breach of any term of these Terms and 

16.   Uppsägning 
(a)   Utan att begränsa sina andra rättigheter eller rätt till åtgärder kan Videojet 

säga upp avtalet under dessa Försäljningsvillkor med omedelbar verkan 
genom att skriftligen meddela Köparen, om: 
i) Köparen underlåter att göra betalningar i tid; 
ii) Köparen begår ett väsentligt brott mot något villkor i dessa 
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Conditions of Sale and (if such a breach is remediable) fails to remedy 
that breach within thirty (30) days of that party being notified in writing 
to do so; 

iii) the Buyer takes any step or action in connection with its entering 
administration, provisional liquidation or any composition or 
arrangement with its creditors (other than in relation to a solvent 
restructuring), being wound up (whether voluntarily or by order of the 
court, unless for the purpose of a solvent restructuring), having a 
receiver appointed to any of its assets or ceasing to carry on business 
or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in connection 
with any analogous procedure in the relevant jurisdiction; 
 

iv) the Buyer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to 
cease to carry on all or a substantial part of its business; or 

v) the Buyer’s financial position deteriorates to such an extent that in 
Videojet’s opinion the Buyer’s capability to adequately fulfil its 
obligations under these Terms and Conditions of Sale has been 
placed in jeopardy. 

without any liability in respect of such termination and may charge the 
Buyer with any loss sustained.  

(b) On termination of the contract pursuant to these Terms and Conditions of 
Sale for any reason the Buyer shall immediately pay to Videojet all of 
Videojet’s outstanding unpaid invoices and interest in respect of the 
contract pursuant to these Terms and Conditions of Sale and any other 
contract between Videojet and the Buyer.  

 

Försäljningsvillkor och (om ett sådant brott kan avhjälpas) underlåter att 
avhjälpa detta brott inom trettio (30) dagar efter det att parten skriftligen 
underrättats om att göra det; 

iii) Köparen vidtar någon åtgärd i samband med att Köparen blir föremål 
för  insolvensförvaltning, likvidationsförfarande eller någon uppgörelse 
eller överenskommelse med sina fordringsägare (annat än i samband 
med en solvent omstrukturering), avvecklas (antingen frivilligt eller 
genom domstolsbeslut, såvida det inte är i syfte att genomföra en 
solvent omstrukturering), får en konkursförvaltare utsedd för sina 
tillgångar eller upphör med sin verksamhet, eller om åtgärden vidtas i 
en annan jurisdiktion, i samband med ett motsvarande förfarande i den 
relevanta jurisdiktionen; 

iv) Köparen avbryter, hotar att avbryta, upphör eller hotar att upphöra med 
hela eller en väsentlig del av sin verksamhet, eller 

v) Köparens finansiella ställning försämras i sådan utsträckning att 
Videojet anser att Köparens förmåga att på ett adekvat sätt uppfylla sina 
skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor har äventyrats. 

       utan något ansvar för sådan uppsägning och får debitera Köparen för 
eventuell förlust.  

 
(b)  Vid uppsägning av avtalet under dessa Försäljningsvillkor oavsett anledning 

ska Köparen omedelbart Utan att begränsa sina andra rättigheter eller rätt 
till åtgärder kan Videojet säga upp avtalet under dessa betala Videojet alla 
Videojets utestående obetalda fakturor och ränta med avseende på avtalet 
under dessa Försäljningsvillkor och alla andra avtal mellan Videojet och 
Köparen.  

 
17. Governing Law, Jurisdiction, Claims  
(a) The Terms and Conditions of Sale, and any dispute or claim arising out of 

or in connection with it or its subject matter or formation (including non-
contractual disputes or claims), shall be governed by and construed in 
accordance with the substantive laws of Sweden, save for its conflict of law 
provisions.  

(b) Each party irrevocably agrees that the courts of Sweden shall have 
exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in 
connection with these Terms and Conditions of Sale or its subject matter 
or formation (including non-contractual disputes or claims). 

(c) Any claims, regardless of form, arising out of the contract pursuant to these 
Terms and Conditions of Sale brought by the Buyer must be commenced 
within the warranty period set out in Videojet's Warranty Policy and the 
Buyer hereby irrevocably waives its right to bring any such claim after the 
expiry of such period.   

 

17. Tillämplig lag, jurisdiktion, anspråk 
(a)    Försäljningsvillkoren, och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av 

eller i samband med dem eller dess syfte eller utformning (inklusive 
utomobligatoriska tvister eller anspråk), ska regleras av och tolkas i enlighet 
med svensk lag exklusive dess lagvalsregler.  

 
(b)  Varje part samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i Sverige ska ha 

exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller anspråk som uppstår till följd 
av eller i samband med dessa Försäljningsvillkor eller dess syfte eller 
utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk).  

(c)   Alla krav, oavsett form, som uppstår i samband med avtalet under dessa 
Försäljningsvillkor och som framställs av Köparen måste inledas inom den 
garantiperiod som anges i Videojets garantipolicy, och Köparen avstår 
härmed oåterkalleligen från sin rätt att framställa ett sådant krav efter det att 
denna period har löpt ut.   

 
18. Miscellaneous 
(a) These Terms and Conditions of Sale and the Warranty Policy constitute 

the entire agreement between the parties in relation to its subject matter. It 
replaces and extinguishes all prior agreements, collateral warranties, 
collateral contracts, statements, representations and undertakings made 
by or on behalf of the parties, whether oral or written, in relation to that 
subject matter.   

(b) Each party acknowledges that in entering into these Terms and Conditions 
of Sale it has not relied upon any collateral warranties, collateral contracts, 
statements, representations or undertakings, whether oral or written, which 
were made by or on behalf of the other party in relation to the subject-
matter of these Terms and Conditions of Sale (together “Pre-Contractual 
Statements”) and which are not set out in these Terms and Conditions of 
Sale.   

(c) Each party hereby waives all rights and remedies which might otherwise 
be available to it in relation to such Pre-Contractual Statements. 
 

(d) Nothing in this clause shall exclude or restrict the liability of either party 
arising out of its pre-contract fraudulent misrepresentation or fraudulent 
concealment. 

(e) These Terms and Conditions of Sale apply to the exclusion of any other 
terms and conditions the Buyer seeks to impose or incorporate or which 
are implied by trade, custom, practice or course of dealing. The Buyer's 
acceptance of Goods will constitute its acceptance of these Terms and 
Conditions of Sale.  

(f) The Buyer waives any right it might otherwise have to rely on any term 
endorsed upon, delivered with or contained in any documents of the Buyer 
that is inconsistent with these Terms and Conditions of Sale. 

(g) Any samples, drawings, descriptive matter or advertising issued by 
Videojet, and any descriptions or illustrations contained in Videojet’s 
catalogues or brochures, are issued or published for the sole purpose of 
giving an approximate idea of the Goods described in them. They shall not 
form part of the Terms and Conditions of Sale or have any contractual 
force.  

(h) In the event of any conflict between the terms of the Terms and Conditions 
of Sale and the Order, the terms of the Terms and Conditions of Sale will 
prevail.  

(i) Videojet reserves the right to make such amendments to the specification 
of the Goods or its other obligations under these Terms and Conditions of 
Sale as may be required to comply with any applicable statutory or 
regulatory requirements and Videojet shall notify the Buyer in any such 
event. 

(j) If any provision of the Terms and Conditions of Sale to any extent is 
declared invalid, illegal or unenforceable it shall be deemed modified to the 
minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such 
modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall 
be deemed deleted.  Any modification to or deletion of a provision or part-
provision under these Terms and Conditions of Sale shall not affect the 
validity and enforceability of the rest of these Terms and Conditions of Sale. 
 

(k) Any modifications hereto must be in writing and signed by a duly authorise 

18.   Övrigt 
(a)   Dessa Försäljningsvillkor och den garantipolicy utgör hela avtalet mellan 

parterna avseende dess syfte. Det ersätter och upphäver alla tidigare avtal, 
garantier, uttalanden, framställningar och åtaganden som gjorts av eller på 
parternas vägnar, muntliga eller skriftliga, med avseende på detta syfte.   

 
 
(b)  Vardera parten bekräftar att den vid ingåendet av dessa Försäljningsvillkor 

inte har förlitat sig på några säkerhetsgarantier, säkerhetsavtal, uttalanden, 
förklaringar eller åtaganden, muntliga eller skriftliga, som gjorts av eller på 
uppdrag av den andra parten i förhållande till föremålet för dessa 
Försäljningsvillkor (tillsammans "Uttalanden Före Avtalstillfället") och som 
inte anges i dessa Försäljningsvillkor. 

 
(c) Vardera parten avstår härmed från alla rättigheter och rätt till åtgärder som 

de annars skulle kunna ha tillgång till i samband med sådana Uttalanden 
Före Avtalstillfället. 

(d) Ingenting i denna klausul ska utesluta eller begränsa endera partens ansvar 
till följd av uppsåtligt vilseledande eller bedrägligt hemlighållande före 
avtalstillfället. 

(e) Dessa Försäljningsvillkor gäller exklusivt före alla andra villkor som Köparen 
försöker införa eller införliva eller som är underförstådda genom handel, 
sedvänja, praxis eller handelsbruk. Köparens godkännande av Varorna 
innebär att denne godkänner dessa Försäljningsvillkor.  
 

(f) Köparen avstår från varje rätt som den annars skulle kunna ha att åberopa 
villkor som är antecknade på, levereras med eller som ingår i Köparens 
dokument och som är oförenliga med dessa Försäljningsvillkor. 

(g) Alla prover, ritningar, beskrivningar eller reklam som utfärdas av Videojet, 
och alla beskrivningar eller illustrationer som finns i Videojets kataloger eller 
broschyrer, utfärdas eller publiceras endast i syfte att ge en ungefärlig 
uppfattning om de Varor som beskrivs i dem. De ska inte utgöra en del av 
Försäljningsvillkoren eller ha någon avtalsrättslig verkan.  
 

(h) I händelse av en konflikt mellan villkoren i Försäljningsvillkoren och 
Beställningen ska villkoren i Försäljningsvillkoren äga företräde.  

 
(i) Videojet förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i specifikationen av 

Varorna eller i sina andra skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor som 
kan krävas för att uppfylla tillämpliga lagstadgade eller regulatoriska krav, 
och Videojet ska meddela Köparen i sådana fall. 

 
(j) Om någon bestämmelse i Försäljningsvillkoren i någon utsträckning 

förklaras ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den ändras i minsta möjliga 
utsträckning som krävs för att göra den giltig, laglig och genomförbar. Om 
en sådan ändring inte är möjlig ska den berörda bestämmelsen eller delen 
av bestämmelsen anses utgå.  Varje ändring eller strykning av en 
bestämmelse eller delbestämmelse i dessa Försäljningsvillkor ska inte 
påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av dessa 
Försäljningsvillkor.  

(k) Alla ändringar av dessa Försäljningsvillkor måste vara skriftliga och 
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signatory of both parties.  
(l) Either party’s failure to strictly enforce any of these terms shall not be 

considered a waiver of any of its rights hereunder. 
 
(m) Nothing in the Terms and Conditions of Sale is intended to, or shall be 

deemed to, establish any partnership or joint venture between the parties, 
nor constitute either party the agent of the other for any purpose. Neither 
party shall have authority to act as agent for, or to bind, the other party in 
any way.  

(n) A person who is not a party to these Terms and Conditions of Sale may not 
enforce any of its provisions.  

(o) The termination or expiration of the Terms and Conditions of Sale will not 
affect the survival and continuing validity of any provision which expressly 
or by implication is intended to continue in force after such termination or 
expiration. 

(p) Termination or expiry of the Terms and Conditions of Sale shall not affect 
any rights, remedies, obligations and liabilities of the parties that have 
accrued up to the date of termination or expiry, including the right to claim 
damages in respect of any breach of the Terms and Conditions of Sale 
which existed at or before the date of termination or expiry. 

(q) Any notice or other communication given to a party under or in connection 
with the these Terms and Conditions of Sale shall be in writing, addressed 
to that party at its registered office (if it is a company) or its principal place 
of business (in any other case) or such other address as that party may 
have specified to the other party in writing in accordance with this clause, 
and shall be delivered personally, sent by pre-paid first class post or other 
next working day delivery service, commercial courier. 
 

(r) A notice or other communication shall be deemed to have been received: 
if delivered personally, when left at the address referred above; if sent by 
pre-paid first class post or other next working day delivery service, at 9.00 
AM on the second Business Day after posting; if delivered by commercial 
courier, on the date and at the time that the courier’s delivery receipt is 
signed. 

(s) Any reference to a statute or statutory provision is a reference to such 
statute or provision as amended or re-enacted. A reference to a statute or 
statutory provision includes any subordinate legislation made under that 
statute or statutory provision, as amended or re-enacted. 

 
 

(t) Any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any 
similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the 
sense of the words preceding those terms.  

(u) Videojet may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract 
or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under 
these Terms and Conditions of Sale. 

(v) The Buyer may not assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, or deal 
in any other manner with any or all of its rights or obligations under these 
Terms and Conditions of Sale without the prior written consent of Videojet. 

 
(w) Videojet and the Buyer are sophisticated business entities with comparable 

bargaining position and although these Terms and Conditions of Sale are 
Videojet's standard terms, the parties have had an opportunity to procure 
independent legal advice as to their effect and to negotiate the terms 
herein.  

(x) In case of any inconsistencies or discrepancies between the English and 
the Swedish version, the English version shall prevail. 

 
 

undertecknas av en vederbörligen behörig firmatecknare av båda parter.  
(l) Om någon av parterna underlåter sig att tillämpa något av dessa villkor ska 

det inte betraktas som ett avstående från någon av dess rättigheter enligt 
dessa Försäljningsvillkor.  

(m) Ingenting i Försäljningsvillkoren är avsett att, eller ska anses upprätta något 
partnerskap eller samriskföretag mellan parterna, och inte heller utgöra 
något agentförhållande mellan parterna. Ingen av parterna ska ha 
befogenhet att agera som ombud för eller binda den andra parten på något 
sätt.    

(n) En person som inte är part i dessa Försäljningsvillkor kan inte göra någon 
av dess bestämmelser gällande.  

(o) Uppsägning eller upphörande av Försäljningsvillkoren kommer inte att 
påverka överlevnaden och den fortsatta giltigheten av någon bestämmelse 
som uttryckligen eller underförstått är avsedd att fortsätta att gälla efter en 
sådan uppsägning eller ett sådant upphörande. 

(p) Uppsägning eller upphörande av Försäljningsvillkoren ska inte påverka 
parternas rättigheter, rätt till åtgärder, skyldigheter och ansvar som har 
uppkommit fram till dagen för uppsägning eller upphörande, inklusive rätten 
att kräva skadestånd för brott mot Försäljningsvillkoren som förelåg vid eller 
före dagen för uppsägning eller upphörande. 

(q) Varje meddelande eller annan kommunikation som ges till en part enligt eller 
i samband med dessa Försäljningsvillkor ska vara skriftlig och adresserad 
till den parten på dess registrerade kontorsadress (om det är ett företag) 
eller dess huvudsakliga verksamhetsställe (i alla andra fall) eller en annan 
adress som den parten kan ha angett till den andra parten skriftligen i 
enlighet med denna klausul, och ska överlämnas personligen, skickas med 
förbetald förstaklassbrev eller annan leveranstjänst nästa arbetsdag, eller  
med bud. 

(r) Ett meddelande eller annan kommunikation ska anses ha mottagits: om det 
levereras personligen, när det lämnas på den adress som anges ovan; om 
det skickas med förbetalt förstaklassbrev eller annan leveransservice nästa 
arbetsdag, kl. 9.00 den andra arbetsdagen efter brevet postas; om det 
levereras med bud, den dag och vid den tidpunkt då budets leveranskvitto 
undertecknas. 

(s) Varje hänvisning till en lag eller lagstadgad bestämmelse är en hänvisning 
till denna lag eller bestämmelse inklusive dess ändrade eller omarbetade 
lydelse. En hänvisning till en lag eller en lagbestämmelse inbegriper all 
underordnad lagstiftning och lagbestämmelser som har utfärdats i enlighet 
med den lagen eller lagbestämmelsen, i dess ändrade eller omarbetade 
lydelse. 

(t) Varje fras som inleds med uttrycken inklusive, inkludera, särskilt eller något 
liknande uttryck ska tolkas som ett exempel och ska inte begränsa 
innebörden av de ord som föregår dessa uttryck. 

(u) Videojet kan när som helst överlåta, överföra, pantsätta, belasta, lägga ut 
på underleverantörer eller på annat sätt hantera alla eller några av sina 
rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor. 

(v) Köparen får inte överlåta, överföra, pantsätta, belasta, lägga ut på 
underleverantör, eller på annat sätt överenskommas med någon eller några 
avseende sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor 
utan föregående skriftligt medgivande från Videojet. 

(w) Videojet och Köparen är näringsidkare med jämförbara 
förhandlingspositioner och även om dessa Försäljningsvillkor är Videojets 
standardvillkor har parterna haft möjlighet att inhämta oberoende juridisk 
rådgivning om dess verkan och att förhandla om villkoren  härunder.  
 

(x) Vid eventuella inkonsekvenser eller skillnader mellan den engelska och den 
svenska versionen ska den engelska versionen ha företräde. 

 


