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Dummyshopen – prover & dummies

Kunskap runt papper och trycksaksproduktion

Med rätt papper kan du förstärka och förtydliga trycksakens 
budskap. Papperet har helt enkelt stor betydelse för tryck-
sakens kommunikationsförmåga och du bör därför välja 
det med omsorg. Låt oss hjälpa till!

Ett verkligt smart sätt att pröva om det papper du valt 
förmedlar just det du vill, är att se en dummy i rätt format 
och omfång. Då kan du också känna hur den blivande 
trycksaken känns i handen och kan t ex kolla vad den 
väger – bra att veta ifall den ska postas.

Råd, tips, pappersprover & dummies 
Dummyshopen ger snabba råd och tips i pappersvalet och  
förser dig med prover och dummies, oftast med vändande 
post. Enstaka pappers- och kuvertprover är gratis, men 
dummies (foldrar, broschyrer, mappar etc.) och fler prover 
faktureras.

Dummyshopen finns hos Papyrus på Kronogårdsgatan  
i Mölndal.

Telefon 020 884 488, dummyshopen.se@papyrus.com

Öppettider: måndag – fredag mellan 07.30 och 16.00 
(lunchstängt mellan 11.30 och 12.30).

Vi arrangerar kontinuerligt seminarier, både hos oss  
och hos våra kunder, med trycksaken som gemensam  
nämnare. Ambitionen är att sprida kunskap runt pappers- 
val och trycksaksproduktion till så många marknads-
kommunikatörer, grafiska formgivare, säljare på tryckerier, 
projekt- och produktionsledare på reklambyråer och 
tryckerier, som möjligt. Vi vill också bidra till att skapa 
förståelse och erfarenhetsutbyte, yrkeskategorierna 
emellan.

Designa en egen kurs!
Vill du få specialstöpt undervisning och information om 
pappersval och trycksakskommunikation? Skräddarsydd, 
bara för dig och dina kollegor? Kanske i samband med  
att du bjuder in dina kunder? Vår pappersexercis kan 
anta i stort sett vilka former du vill. Vi skapar ett innehåll 
och omfång som passar dig och dina gäster. Kontakta  
oss om dina önskemål, så återkommer vi med förslag.
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Produktinformation

För huvuddelen av artiklarna i Papyrus sortiment finns 
dokumenterad information i Produktkatalogen på vår 
hemsida www.papyrus.com/se 

De enskilda produkterna beskrivs med egenskaper, 
ytvikter, användningsområden, text- och bildegenskaper, 
rasterval, rekommendationer om tryck och efterbearbetning 
m m. Vidare återfinns miljöinformation och kortfattade  
upp gifter om tillverkningen. De flesta pappers- och kar-
tongkvaliteter har dessutom tabeller med riktvärden för 
tjocklek, yta, vithet, opacitet, glans m m. Tabellvärdena 
är riktvärden vid brukens produktion. Observera dock att 
olika bruk använder olika mätmetoder, vilket gör att värdena 
inte alltid är direkt jämförbara.

Riktvärdena förändras fortlöpande i takt med produkt- 
och teknikutvecklingen.

Beskrivning av mätmetoderna

Ytvikt
(SCAN P 6:75) 
Ett provstycke med format min 250x300 mm, väges i 
konditionerat tillstånd, 50% rel fukt och 23°C, på analysvåg.  
Anges som vikten i gram hos en kvadratmeter papper.

Tjocklek 
(SCAN P 7:75)
Tjocklek hos papper mäts i trave med 5–10 ark och  
tjockleken hos ett enda ark beräknas ur travens tjocklek. 
Tjocklek hos kartong mäts på enskilda ark. Mätningen sker 
i båda fallen under ett statiskt tryck av 100 kPa mot en 
yta av 200 mm2. Avläsningarna görs på 1 µm när (min 
20 mätningar) och tjockleken anges i µm.

Ytråhet Bendtsen 
(SCAN P 21:67)
Anger den mängd luft i ml/min. som passerar mellan mät- 
huvudets stålkant och igenom papperet under mättrycket 
0,1 MPa och lufttrycket 1,47 kPa (min 10 mätningar).  
Ett högt värde betyder ojämn yta, ett lågt en jämn yta.

Metoden används för obestruket papper.

Ytråhet enligt Parker Print Surf (PPS) 
(ej SCAN-norm)
Anger den mängd luft som passerar mellan mätväggens 
stålkant och pappersytan. Resultatet anges i µm. Högt 
värde betyder ojämn yta, ett lågt värde en jämn yta.

Metoden används för bestruket papper.

Densitet 
(SCAN P 7:75)
Densitet är massa per volym, för papper beräknad ur 
ytvikten och tjockleken i trave och för papp ur ytvikten 
och tjockleken hos enskilda ark.

Densitet i kg/m3 =  

Bulk är mått på hur voluminöst ett papper är. Ett papper 
som är tjockt i förhållande till sin vikt har hög bulk. Bulk 
är det inverterade värdet på densiteten.

Bulk i cm3/g =

ISO-ljushet 
(SCAN P 3:75)
ISO-ljusheten är papperets reflektans mätt vid effektiv  
våglängd 457 nm (blått) och volframlampa. Den uttrycks  
i procent av absolut ljushet som är ljusheten hos en  
perfekt reflekterande diffusor. Högt värde betyder hög 
ljushet. Sker mätningen med xenonlampa erhålles ett 
högre ljushetsvärde än SCAN P 3:75 om papperet inne-
håller optiska vitmedel.

CIE-vithet
(ej SCAN-norm)
Mätningen utförs med en spektrofotometer, varvid ljuset 
som reflekteras av provet delas upp i olika våglängdsom-
råden (olika kulörtoner) och räknas sedan om till vithet 
enl. CIE-ekvationen. Beräkning enligt denna ekvation 
anses bäst överensstämma med det mänskliga ögats vit-
hetsuppfattning. Ett högt värde betyder hög vithet.

Opacitet 
(SCAN P 8:75)
Opacitet är mått på ett arks förmåga att visuellt dölja 
svart tryck på underliggande papper. Mäts som kvoten 
mellan reflektans hos ett ark mot svart bakgrund och en 
tjock pappersbunt vid effektiv våglängd 557 nm (grönt). 
Lågt värde innebär att papperet är genomskinligt.

Ytvikt i g/m2 x 1000
Tjocklek i µm

1000
densitet i kg/m3
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Yt-pH 
(ej SCAN-norm)
0,1 ml destillerat vatten placeras på provytan. pH i prov-
droppen uppmätes med hjälp av glaselektrod med flat 
membran efter en inställningstid av 2 min.

Glans 
(ej SCAN-norm)
Glansmätning sker med 75° reflektionsvinkel. Metoderna 
för mätning skiljer sig mellan bruken.

Dragstyrka 
(SCAN P 16:76)
Dragstyrkan är den maximala kraft per breddenhet ett prov- 
stycke kan utstå vid dragning till brott under specificerade 
provningsbetingelser. Dragstyrkan anges i enheten kN/m.

Dragindex =  

Dragindex anges i enhet Nm/g.

Styvhetsmätning enligt Taber 
(TAPPI T-489)
Hos en provbit med ytan 38x70 mm mätes den kraft som 
åtgår för att böja papperet till 15° vinkel. Mätningen sker  
dels i fiberriktningen och dels i tvärriktningen. Värdet anges 
i enheten gcm. Högt värde anger hög styvhet.
 

Styvhetsmätning enligt Lorentzen & Wettre 
(SCAN P 29:69) 
Anger den kraft som åtgår för att böja en 38 mm bred 
remsa till 15° vinkel. Mätningen sker dels i fiberriktningen 
och dels i tvärriktningen. Högt värde anger hög styvhet. 
Värdet anges i enheten mN..

Kuvert-symbol

Till höger om produktnamnet här i prislistan, finns 
en kuvertsymbol om vi har kuvert av samma 

papperskvalitet. Symbolen finns med som en påminnelse 
om att man även bör kika i kapitel G (kuvert och brevpåsar).

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) har som syfte 
att skydda hotade skogar, bevara den biologiska 
mångfalden och värna urbefolkningars rättigheter 
att äga, nyttja och sköta sina marker.

Det finns tre typer av produktmärkningar: 
FSC-Pure, FSC-Mixed och FSC-Recycled.  

FSC-certifikat enligt COC (Chain of Custody), s k  
spårbarhetscertifikat, kan beviljas företag som bearbetar, 
förädlar eller handlar med FSC-certifierade produkter 
med träråvara som ursprung.

Samtliga FSC-certifierade företag finns registrerade på 
FSC:s internationella hemsida: www.fsc-info.org.

PEFC

PEFC (Program for the Endorsment of Forest 
Certification) styrs av skogsföretagen och 
verkar för ett uthålligt skogsbruk med god 
naturanpassning och stödjer användning av trä- 
och pappersprodukter som förnyelsebara och 
miljövänliga material. PEFC är en internationell 

skogsstandard, vars mål är att främja uthålligt skogsbruk 
med balans mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, 
miljövård och sociala intressen.

Svanenmärkning

Svanen är en gemensam nordisk miljösymbol för 
licensierade produkter som uppfyller fastställda  

miljökriterier. I Sverige görs ansökan hos SIS Miljömärkning, 
som efter prövning utfärdar Svanenlicens. Ansökan om 
licens görs av tillver kande bruk. Aktuella licensnummer 
finns på inlagans sista sida.

Åldringsbeständigt papper 

Oändlighetssymbolen i anslutning till produkt- 
namnet ger besked om att papperet uppfyller kraven 

på åldringsbe stän dighet enligt ISO-standarden 9706. 

Klorfritt papper

Beteckningen ECF (Elemental Chlorine Free) medger  
att vissa klorkemikalier används vid blekningen av  
pappersmassan, dock ej klorgas.

TCF (Totally Chlorine Free) innebär att papperet  
tillverkas av massor som blekts utan användning av klor-
haltiga kemikalier.

Dragstyrka
Ytvikt
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 Kortsida x långsida, mm    

Delningssiffra A-format E-format C-format G-format B-format Del av grundformat

 0 841x1189  879x1241 917x1297 958x1354 1000x1414 1 

 1 594x841 620x879 648x917 677x958 707x1000 2
 2 420x594 440x620 458x648 479x677 500x707 4
 3 297x420 310x440 324x458 338x479 353x500 8

 4 210x297 220x310 229x324 239x338 250x353 16
 5 148x210 155x220 162x229 169x239 176x250 32
 6 105x148 110x155 114x162 119x169 125x176 64

 7 74x105 78x110 81x114 84x119 88x125 128
 8 52x74 55x78 57x81 59x84 62x88 256
 9 37x52 39x55 40x57 42x59 44x62 512

 10 26x37 27x39 28x40 29x42 31x44 1024
 11 18x26 19x27 20x28 21x29    22x31 2048
 12 13x18 13x19 14x20 14x21 15x22 4096

A7

E7

C7

G7

B7

F7

D7

A1

A3

A2

A4

A5

A6
A7

Serieformaten

Standardformat enligt SIS 014711 1.4.68 
Serieformaten bildar tillsammans ett system i vilket 
A-serien är grundserie och B-, C-, D-, E-, F- och G-serierna 
är hjälpserier till A-serien. A-, B- och C-serierna är fastlagda 
i ISO-rekommendationer och benämns därför i samman-
fattning ISO-format. D- och F-serierna har ännu ingen 
praktisk användning. 

A-seriens grundformat A0 = 1m2. Av denna yta och  
sidförhållandet 1: 2 erhålles sidorna 841x1189 mm.

Övriga grundformat är uträknade med utgångspunkt 
från A-serien. Respektive serier erhålles sedan genom  
tillämpning av halveringsprincipen. Detta innebär att av 
två format i en följd i en serie, det mindre erhålles genom  
halvering av det större, parallellt med kortsidan.

Serieformatens mått

Förhållandet mellan de olika serieformaten A-serien
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Vad väger trycksaken?

Fiberriktning och maskinbredd

Beräkning av vikten per 1000 ark

Vid papper- och kartongtillverkning strävar fibrerna efter att  
lägga sig i pappersbanans längdriktning. Detta försöker man  
motverka eftersom man önskar minsta möjliga skillnad i 
längd- och tvärriktning. Ändå har de flesta pappers- och 
kartong kvaliteter en tydligt märkbar fiberriktning. Den kan 
lätt fastställas genom att man böjer eller river arket. Man 
kan också prova genom att dra med nageln över arkkanten. 
Blir kanten vågig är den tagen ur maskinbredden.

I prislistan finns ingen särskild markering för fiberriktningen 
men den kan ändå utläsas. Vid formatangivelsen är det  
mått som är angivet först taget ur maskinbredden. Fiber-
riktningen är alltså parallell med det sist angivna måttet, 
dvs 46 x 64 cm; 46 är tvärs fiberriktningen, 64 lika med 
fiberriktningen.

För att underlätta beräkningen av pappersåtgång och  
portokostnader visar tabellen nedan vad papperet väger 
i en trycksak som omfattar mellan 2-32 sidor i formaten 
A6, A5 och A4 i ytvikter mellan 70 – 150 g. 

Eftersom papper, enligt Allmänna Leveransbestämmelser 
från 2011, är leveransgillt trots vissa avvikelser i ytvikten, 
bör trycksaken alltid kontrollvägas.

Vikten per 1000 ark beräknas enligt formeln: arkets  
längd x arkets bredd (uttryckt i meter) x ytvikten i gram.

Ett 100-gramspapper i formatet 46 x 64 väger alltså  
0,46 x 0,64 x 100 = 29,4 kg per 1000 ark.

  Antal sidor
g Format 2 4 6 8 12 16 24 32

  Trycksaksvikt i g

70 A6 1,09 2,18 3,27 4,36 6,54 8,72 13,08 17,44

 A5 2,18 4,36 6,54 8,72 13,08 17,44 26,16 34,88

 A4 4,36 8,72 13,08 17,44 26,16 34,88 52,32 69,76

80 A6 1,24 2,49 3,73 4,97 7,46 9,95 14,92 19,89

 A5 2,49 4,97 7,46 9,95 14,92 19,89 29,84 39,78

 A4 4,99 9,98 14,97 19,96 29,94 39,92 59,88 79,83

90 A6 1,40 2,80 4,20 5,60 8,39 11,19 16,78 22,38

 A5 2,80 5,60 8,39 11,19 16,78 22,38 33,57 44,76

 A4 5,61 11,23 16,84 22,45 33,68 44,91 67,36 89,81

100 A6 1,55 3,11 4,66 6,22 9,32 12,43 18,64 24,86

 A5 3,11 6,22 9,32 12,43 18,85 24,86 37,30 49,73

 A4 6,24 12,47 18,71 24,95 37,42 49,90 74,84 99,79

115 A6 1,78 3,57 5,36 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59

 A5 3,57 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59 42,89 57,19

 A4 7,17 14,35 21,52 28,69 43,04 57,38 86,07 114,76

130 A6 2,02 4,04 6,06 8,08 12,12 16,16 24,24 32,32

 A5 4,04 8,08 12,12 16,16 24,24 32,32 48,48 64,64

 A4 8,10 16,21 24,32 32,43 48,65 64,86 97,30 129,73

150 A6 2,33 4,66 6,99 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30

 A5 4,66 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30 55,94 74,59

 A4 9,36 18,71 28,07 37,42 56,13 74,84 112,27 149,69
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Prissättning

Standardsortiment
De artiklar som är specificerade i prislistan utgör Papyrus 
standardsortiment.

Standardförpackningar
Normalark levereras som standard antingen rismarkerade 
på pallar eller i paket på pallar. Pallarna väger drygt 500 kg. 

I de fall leverans av mindre kvantiteter än hela paket 
medges, står detta angivet i prislistan. För brutna förpack-
ningar utgår tillägg som anges i prislistan. 

Lagerhållning/anskaffning
Standardsortimentet finns på Papyrus lager i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Delar av sortimentet lagerhålls 
externt, och information om vilka produkter samt gällande 
ledtider framgår av fotnoter i anslutning till respektive 
artikel.

Dessutom finns möjlighet att beställa tillverkningsorder 
som kan avvika från standardsortimentet. Leveranstiden 
är beroende av brukets beläggning.

Grundpriser
Aktuell prislista finns på www.papyrus.com/se 

 
Prissättningen för Grossistlagerorder framgår av prislistan. 
Alla varor som levereras från Papyrus lager till en och 
samma adress under en och samma dag, vid ett eller flera 
tillfällen, sammanräknas som ett ordertillfälle. Eventuell 
restorder sammanräknas med sin ursprungsorder. Den 
priskolumn som tilllämpas svarar mot orderns totala storlek. 
Orderstorleken beräknas efter tre parametrar: pallar, vikt 
och värde. Av prislistesidornas huvud framgår efter vilken 
parameter den aktuella produkten prissätts. 

Normalark av finpapper och kartong, rismarkerade  
pallar respektive paket samt kontorspapper prissätts på basis  
av totala antalet pallar per order. Övrigt sortiment pris-
sätts efter orderns totala värde beräknat enligt kolumn 1. 

Vid order från externt lager är orderns totala kvantitet 
grund för prissättningen. Sammanräkningen får ske av 
hela standardsortimentet hos respektive lager. Varje artikel 
skall dock omfatta hela transporförpackningar och lägst 
en pall. Tillverkningsorder kräver samma kvalitet, yta, 
ytvikt och färg för hela beställningen. 

Prisvillkor 
Prisändringar aviseras cirka 30 dagar innan de träder  
i kraft. Energi- och distributionstillägg tillkommer på 
lagerleveranser. I övrigt hänvisas till punkt 11 i Papyrus 
allmänna leveransvillkor.
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Papyrus allmänna villkor 

1.  ALLMÄNT
  1.1 Leverantören och Kunden (var och en ”Part” och gemensamt 

”Parterna”) har enats om att Leverantören ska tillhandhålla varor (nedan 
”Produkterna”) och tjänster (nedan ”Tjänsterna”) till Kunden i enlighet 
med dessa allmänna villkor (”Villkoren”).

  1.2 Villkoren utgör en del av det kundavtal som ingåtts mellan Parterna 
(”Kundavtalet”).

  1.3 Ändringar och tillägg till Villkoren ska vara skriftliga och vederbörligen 
undertecknade av båda Parter för att vara giltiga.

2.  DEFINITIONER
 2.1 I Villkoren ska uttrycken nedan ha följande innebörd:
 ”Avtalet” avser Kundavtalet och Villkoren inklusive dess bilagor.

  ”Immateriella rättigheter” avser patent (inklusive bruksmönster), 
designpatent, design- och mönsterrättigheter (oavsett om de är registrer-
bara eller inte), upphovsrätt, närstående rättigheter, ideella rättigheter, 
rättigheter i databaser, varumärken, företagshemligheter, know-how, 
firmanamn, rättigheter enligt marknadsföringslagstiftning, topografiska 
rättigheter och alla övriga immateriella rättigheter; i samtliga fall oavsett 
om dessa är registrerade eller registrerbara.

  ”KEPA Allmänna Leveransbestämmelser” avser den version av ”KEPA 
Allmänna leveransbestämmelser vid försäljning av papper och övriga  
produkter” som vid var tid finns tillgänglig på www.papyrus.com/se.

  ”Kunden” avser det företag som träffat Kundavtalet med Leverantören.

  ”Kundunika Artiklar” avser de produkter som anges under avsnittet 
”Kundunika Artiklar” i Bilaga 1.2 härtill.

  ”Lagring” avser de lagringstjänster som Leverantören i enlighet med 
punkt 18 tillhandhåller avseende gods som ägs av Kunden samt avseende 
Kundunika Artiklar i enlighet med punkt 7.2.

  ”Leverantören” avser det bolag inom Papyrusgruppen som träffat 
Kundavtalet med Kunden.

  ”OptiGroup” avser OptiGroup AB, med org. nr 556717- 6135, samt  
alla bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av OptiGroup AB.

  ”Prislista” avser den prislista som vid var tid anges på  
www.papyrus.com/se.

  ”Produkterna” avser Standardprodukter och Kundunika Artiklar  
gemensamt.

  ”Standardprodukter” avser de produkter som ingår i Leverantörens  
standardsortiment och som vid var tid anges på www.papyrus.com/se.

  ”Tilläggstjänster” avser de tjänster som anges under avsnittet 
”Tilläggstjänster” i Bilaga 1.2 härtill.

  ”Tjänsterna” avser de tjänster kopplade till Lagring och  
Transport som Leverantören tillhandahåller i enlighet med punkt 18.

  ”Transport” avser transporttjänster som rör gods som ägs av Kunden  
och som utförs fristående från en överenskommelse om Lagring eller  
försäljning av Produkter.

   2.2 Andra ord och uttryck som skrivs med inledande versal ska ha den 
betydelse som anges på andra ställen i Villkoren. Termer som definieras  
i Villkoren och som uttrycks i singular avser även termens pluralform  
och vice versa.

3.  FÖRETRÄDE MELLAN DOKUMENT
 3.1 Avtalet består av följande dokument:

  Kundavtalet

  Bilaga 1 Villkoren

  Bilaga 1.1 Prislista (tillgänglig via papyrus.com/se)

  Bilaga 1.2 Tjänster, kundunika artiklar och tilläggstjänster

   Bilaga 1.3 KEPA Allmänna leveransbestämmelser vid försäljning  
 

av papper och övriga produkter (art. 12–17) (tillgänglig via  
papyrus.com/se)

  Bilaga 1.4 NSAB 2015
 
  3.2 Om det i avtalsdokumenten förekommer motstridiga bestämmelser 

ska Kundavtalet äga företräde framför Villkoren och bilagorna. Villkoren 
ska äga företräde framför bilagorna. Bilagorna ska sinsemellan tillämpas  
i stigande nummerordning.

4.  TJÄNSTER
  4.1 Leverantören åtar sig att utföra Tjänsterna i enlighet med vad som 

framgår under avsnittet ”Tjänster” i Bilaga 1.2 härtill. Tjänsterna innefattar 
ombesörjande av Lagring och Transport samt andra tjänster som utförs i 
anslutning därtill. Särskilda bestämmelser avseende Tjänsterna återfinns i 
punkt 18 i Villkoren.

  4.2 För undvikande av missförstånd ska leverans till Kundens slutkund 
efter Kundens bearbetning anses utgöra Transport under det här Avtalet. 
Leverantören har följaktligen fullgjort sina skyldigheter avseende försälj-
ning av Produkter vid leverans till Kunden och ytterligare överenskom-
melse om Transport ska hanteras separat under punkt 18. En överenskom-
melse avseende Transport enligt ovan ska aldrig innebära att äganderätten 
till godset övergår till Leverantören.

 Exempel
  Kunden har beställt en Standardprodukt av Leverantören. Leverantören levere-

rar Standardprodukten till Kunden enligt punkt 9 i Villkoren och Leverantörens 
ansvar avseende köpet är därmed fullgjort. Efter att Standardprodukten 
har bearbetats av Kunden beställer Kunden transport till sin slutkund. 
Leverantörens utförande av transport mellan Kunden och slutkunden ska anses 
utgöra Transport som hanteras enligt punkt 19 samt enligt vad som anges 
under avsnittet ”Tjänster” i Bilaga 1.2.

  4.3 Samtliga uppdrag under Avtalet som avser Tjänster ska utföras i enlig-
het med NSAB 2015.

5.  PRODUKTER
  Avtalet omfattar Standardprodukter som ingår i Leverantörens standard-

sortiment samt Kundunika Artiklar som anpassats utifrån Kundens behov. 
De Standardprodukter som ingår i Leverantörens vid var tid gällande 
produktsortiment anges på Leverantörens hemsida www.papyrus.com/
se. De Kundunika Artiklar som omfattas av Avtalet anges under avsnittet 
”Kundunika Artiklar” i Bilaga 1.2 härtill. Leverantören förbehåller sig  
rätten att när som helst förändra produktsortimentet.

6.  BESTÄLLNING (se punkt 18 avseende Tjänster)
  6.1 Kunden ska beställa Produkter via e-post, telefon, Kundens inköps-

system (EDI) eller via Leverantörens webbaserade orderhanteringssys-
tem. En order blir bindande för Leverantören först när den bekräftats av 
Leverantören. Kunden har ingen rätt att avbeställa lagd order.

  6.2 Beställning av eventuella Tilläggstjänster ska ske genom att tillämpliga 
Tilläggstjänster anges vid upprättande av Bilaga 1.2. Kunden kan under 
avtalstiden ändra sin beställning av Tilläggstjänster genom skriftligt med-
delande till Leverantören.

  6.3 Minsta ordervärde är 3000 kronor. Vid order understigande 3000 kro-
nor tillkommer en småorderavgift om 300 kronor per order.

  6.4 Om en order inkluderar restnoterade Produkter, d.v.s. Produkter som 
vid tidpunkten för orderläggande inte varit tillgängliga för leverans på 
grund av exempelvis restnotering, äger Leverantören rätt att leverera 
ordern utan restnoterade Produkter utan att Kunden kan göra försenings-
påföljd gällande. Ovanstående gäller förutsatt att Leverantören i orderbe-
kräftelsen meddelar Kunden om att Produkterna är restnoterade.

7.  KUNDUNIKA ARTIKLAR
  7.1 Kundunika Artiklar anpassas särskilt efter Kundens behov i enlighet 

med vad som anges under avsnittet ”Kundunika Artiklar” i Bilaga 1.2.

  7.2 För Lagring av Kundunika Artiklar ska vad som anges i Villkoren 
avseende Tjänster i punkt 18 tillämpas. I övrigt tillämpas vad som sägs i 
Villkoren avseende Produkter.

  7.3 Vid uttag från lagret ska Leverantören tillställa Kunden en faktura avse-
ende betalning för Kundunika Artiklar samt Tjänsterna hänförliga därtill.

Allmänna villkor till kundavtal
Kommentar: Villkoren gäller för försäljning av produkter samt för hanterings- och transporttjänster som Leverantören  
tillhandahåller sina kunder. Bestämmelser som gäller särskilt för hantering och transport behandlas i punkt 18.
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  7.4 För att säkerställa att den överenskomna lagringsplanen kan upp-
rätthållas åtar sig Kunden att senast tre månader i förväg meddela 
Leverantören om eventuella förändringar avseende lagringsplanen som 
anges under avsnittet ”Kundunika Artiklar” i Bilaga 1.2. Om meddelande 
inte lämnas enligt ovan garanterar Leverantören inte att hantering kan 
ske i enlighet med vad som anges under avsnittet ”Kundunika Artiklar” i 
Bilaga 1.2.

  7.5 När lagringstiden som anges under avsnittet ”Kundunika Artiklar” 
i Bilaga 1.2 har löpt ut åtar sig Kunden att köpa ut aktuella Kundunika 
Artiklar till de vid var tid gällande priserna. Om Kunden inte hämtar upp 
produkterna inom 15 dagar från tidpunkten då lagringstiden löpte ut har 
Leverantören rätt att på Kundens bekostnad göra sig av med produkterna 
på sätt som Leverantören finner lämpligt. Leverantören har också rätt 
till ersättning i enlighet med vad som anges under avsnittet ”Kundunika 
Artiklar” i Bilaga 1.2 fram till att upphämtning sker.

8.  ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
  Äganderätten övergår till Kunden först då Produkterna eller godset till 

fullo har betalats. För det fall betalning inte sker inom föreskriven tid äger 
Leverantören rätt att med omedelbar verkan återta Produkterna eller god-
set på Kundens bekostnad. Kunden har inte under några omständigheter 
rätt att utan Leverantörens skriftliga meddelande förfoga över Produkterna 
eller godset på ett sätt som innebär att Leverantörens äganderätt även-
tyras, inkluderat men inte begränsat till vidareöverlåtelse av Produkterna 
eller godset eller sammanfogande med andra produkter.

9.  LEVERANS
  9.1 Om inte annat skriftligen överenskommits mellan Parterna ska 

leverans ske DAP, till lastkaj, enligt vid var tid gällande Incoterms. För 
Tilläggstjänster som Kunden har beställt i enlighet med vad som framgår 
under avsnittet ”Tilläggstjänster” i Bilaga 1.2 gäller de villkor som anges 
däri.

  9.2 Kunden ska vid mottagen leverans kontrollera mottaget gods utifrån 
synliga fel samt kontrollera att antalet kolli stämmer med vad som angivits 
på följesedeln. Mottagandet av godset ska kvitteras på fraktförarens frakt-
sedel. För det fall synlig transportskada identifieras ska Kunden anmäla 
skadan direkt till fraktföraren genom att detta noteras på transportdo-
kumentet innan kvittering sker. Vid övriga transportskador ska Kunden 
senast sju dagar efter mottagen leverans meddela Leverantören därom. 
Samtliga skador ska fotograferas av Kunden. Underlåter Kunden att rekla-
mera i enlighet med ovan förlorar Kunden sin rätt att åberopa avvikelsen 
eller skadan.

  9.3 Om en sändning som inte kan levereras på grund av att Kunden eller 
annan anvisad mottagare inte går att nå för avisering eller om Kunden 
eller mottagaren vägrar att ta emot en sändning, har Leverantören rätt att 
debitera Kunden för kostnader för magasinering eller lagring som uppstår 
på grund därav. 

10. FÖRSENAD LEVERANS AV PRODUKTER
 (se punkt 18 avseende Tjänster)
  Samtliga leveranstider som Leverantören anger utgör Leverantörens 

bästa uppskattning av beräknat leveransdatum. Har ingen tid avtalats, 
ska Leverantören leverera godset inom skälig tid. Om Leverantören har 
anledning att anta att leverans inte kan ske på beräknat leveransdatum 
ska Leverantören meddela Kunden härom och om när leverans beräknas 
kunna ske. Vid försening som pågår i mer än en månad, och som inte 
beror på någon omständighet hänförlig till Kunden, har Kunden rätt att 
häva beställningen av de försenade Produkterna. Om inte särskild överens-
kommelse om skadestånd vid leveransförening har träffats mellan Kunden 
och Leverantören, utgör Kundens rätt att häva försenade Produkter enligt 
denna punkt den enda påföljd som Kunden har rätt att göra gällande i 
händelse av försenad leverans.

11.  PRIS 
 (se punkt 18 avseende Tjänster)
  11.1 Priset för Standardprodukterna framgår av Leverantörens vid var tid 

gällande Prislista. Priset för Kundunika Artiklar framgår av Bilaga 1.2 härtill. 
Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

  11.2 Priserna för Tilläggstjänster framgår av Bilaga 1.2 härtill.

  11.3 Leverantören har rätt att när som helst ändra priserna. Prisjusteringar 
ska aviseras minst 30 dagar innan det nya priset blir gällande.

  11.4 Leverantören har rätt att jämte priserna påföra Kunden särskilda servi-
ceavgifter, miljöavgifter och drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras 
löpande med en nivå som motsvarar Leverantörens faktiska kostnader i 
denna del. Leverantören förbehåller sig också rätten till delningspåslag vid 
köp av bruten förpackning. 

12. BETALNING 
 (se punkt 18 avseende Tjänster)
  12.1 Betalning ska ske senast 20 dagar efter fakturadatum. Vid utställande 

av pappersfaktura har Leverantören rätt att ta ut en avgift om 29 kronor. 
Betalning ska om inget annat avtalats ske i SEK.

  12.2 Maximal kreditgräns som Leverantören tillåter Kunden att ha kan 
vara meddelad eller komma att meddelas av Leverantören. Leverantören 
är inte skyldig att leverera Produkter till Kunden om Kunden överstiger sin 
kreditgräns och inte ställer godtagbar säkerhet.

  12.3 För Leverantören är betalning i rätt tid av avgörande betydelse 
varför betalningsdröjsmål alltid ska anses utgöra väsentligt avtalsbrott 
enligt punkt 27.1. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 17 % 
per månad. Därutöver tillkommer lagstadgad förseningsersättning, som 
debiteras i samband med kravhanteringen. Vid försenad betalning har 
Leverantören dessutom rätt att innehålla leverans av Produkter till Kunden, 
kräva att godtagbar säkerhet ställs, ändra betalningsvillkor och eventuell 
kreditlimit samt häva Avtalet enligt punkt 27.2.

  12.4 Om Kunden inte betalar i tid har Leverantören rätt att skicka ut betal-
ningspåminnelser och ta ut avgift för sådan påminnelse. Om Kunden inte 
efter tio dagar från betalningspåminnelse har erlagt betalning kan förfallna 
fakturor komma att överlämnas till inkassobolag utan något ytterligare 
meddelande från Leverantören. Inkassokostnader tillkommer vid utskick av 
kravbrev enligt inkassolagen (1974:182).

  12.5 Eventuell reklamation mot faktura ska ske skriftligen senast tio dagar 
efter att fakturan kommit Kunden tillhanda.

13. UTBILDNING
  Priser för utbildningar rörande Produkterna anges i gällande prislista alter-

nativt enligt särskild offert. Resekostnader, logi, traktamenten och/eller 
övriga tillkommande kostnader debiteras separat. Samtliga utbildningar 
genomförs under ordinarie kontorstid om inte annat anges. Avbokning 
som meddelas sju arbetsdagar före planerat utbildningstillfälle eller tidi-
gare debiteras inte. Sker avbokning senare än sju arbetsdagar före planerat 
utbildningstillfälle debiteras halva kursavgiften enligt vid var tid gällande 
prislista.

14. ANSVAR FÖR FELAKTIGA PRODUKTER
  14.1 Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas 

avseende eventuell leverans av felaktig vara, felaktig kvantitet eller fel i 
Produkterna. Avseende fel i Produkterna ansvarar Leverantören endast för 
brister hänförliga till att Produkten avviker från de specifikationer av och 
information om Produkterna som Leverantören har tillhandahållit Kunden, 
inkluderat de villkor som anges i KEPA Allmänna Leveransbestämmelser.

  14.2 Vid föreliggande av fel äger Kunden rätt att reklamera Produkterna 
förutsatt att reklamation sker utan dröjsmål efter mottagen leverans, dock 
senast inom sju dagar från mottagen leverans om felet kan upptäckas vid 
okulärbesiktning Övriga fel ska reklameras inom tre månader efter mot-
tagen leverans. Underlåter Kunden att inom föreskriven tid reklamera fel i 
Produkterna enligt ovan förlorar Kunden rätten att åberopa felet.

  14.3 Leverantören ansvarar inte för fel i Produkter som beror på material 
som Kunden tillhandahållit eller på konstruktion eller design som denne 
föreslagit.

  14.4 Leverantörens ansvar omfattar vidare endast fel som uppstår vid 
användning av Produkterna i enlighet med instruktioner och manualer 
som tillhandahållits Kunden av Leverantören. Felansvaret omfattar exem-
pelvis inte fel som uppstår till följd av att rutiner för förvaring, sanitet och 
utbyte av Produkterna inte följs, att förhållandena på platsen för använd-
ning avviker från vad som förutsatts i avtalet, att Leverantörens skötselråd 
inte följts eller att ändringar i Produkterna företagits utan Leverantörens 
skriftliga medgivande. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller 
försämring.

  14.5 Leverantören förbinder sig att efter eget val antingen byta ut 
eller reparera felaktig Produkt eller kreditera Kunden för den felaktiga 
Produkten. Parterna kan också komma överens om att Kunden istället ska 
medges ett prisavdrag.

  14.6 Vid retur av felaktiga Produkter som reklamerats i enlighet med punkt 
14.2 ska Produkt och emballage returneras i oskadat skick utan prismärk-
ningslappar.

15. RETUR
  15.1 Kunden har rätt att returnera Produkter, av annan anledning än  

reklamation enligt punkt 9.2 eller punkt 14.2, under förutsättning att:
      a)  Kunden senast åtta dagar efter det att produkterna mottagits  

kontaktar Leverantörens kundservice för registrering och  
leverans instruktioner;
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      b)  Produkter och emballage returneras i oskadat skick utan prismärk-
ningslappar; och

      c)  Produkter med begränsad hållbarhet returneras inom åtta dagar från 
Leverantörens godkännande av returen.

  15.2 Kunden ska stå fraktkostnaden vid returer. Kunden debiteras också en 
kostnad om 500 kronor per returorder.

  15.3 Returrätten enligt denna punkt gäller inte beställningsvaror och 
Kundunika Artiklar.

16. PRODUKTSKADOR
  16.1 Leverantören ansvarar endast för skador som Produkterna orsakar 

person eller annan egendom om sådant ansvar åläggs Leverantören enligt 
produktansvarslagen (1992:18).

  16.2 Kunden ska omedelbart och skriftligen informera Leverantören 
om alla produktansvarskrav som riktas mot Kunden och ska handlägga 
alla sådana krav enligt Leverantörens anvisningar. Vad som ovan sagts 
gäller även krav som kan komma att riktas mot Kunden efter Avtalets 
upphörande. Parterna ska verka för att alla produktansvarskrav riktas mot 
Leverantören eller den Leverantören anvisar.

17.  ANSVARSBEGRÄNSNING 
 (se punkt 18 avseende Tjänster)
  17.1 Leverantören ansvar under Avtalet är begränsat till direkta skador. 

Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekta förluster eller följdska-
dor såsom exempelvis utebliven vinst eller produktionsbortfall, såvida inte 
Leverantören har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtli-
gen.

  17.2 Leverantören ansvarar inte för skada som orsakats av Produkten på 
person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada, om ska-
dan inträffar när Produkten är i Kundens besittning.

  17.3 Leverantörens ansvar är under Avtalet begränsat till ett belopp mot-
svarande 1 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110), eller 
dess framtida motsvarighet.

  17.4 Leverantörens ansvar för fel, brister, förseningar och övriga avtalsbrott 
är begränsat till vad som uttryckligen anges i Villkoren. Kunden har inte 
rätt att göra gällande några andra påföljder än de som anges häri.

18. LAGRING OCH TRANSPORT
  Utöver vad som anges i Villkoren i övrigt, ska vad som anges nedan gälla 

avseende Tjänsterna.

 18.1 Instruktioner
  Om gods kräver hantering som avviker från vad som är brukligt för likar-

tat gods ska Kunden i förväg skriftligen informera Leverantören därom. 
Om inget särskilt överenskommits ska Kunden ansvara för att godset är 
förpackat och märkt på lämpligt sätt. Om Leverantören anser att godset 
är förpackat på ett sätt som riskerar att orsaka skada på annat gods, egen-
dom eller person har Leverantören rätt att på Kundens bekostnad tillse att 
godset kan hanteras på ett säkert sätt, inkluderat, men inte begränsat till, 
ompaketering av godset.

  18.2 Farligt gods
  Leverantören kan, om Kunden så önskar, hantera farligt gods-klassade 

produkter. I dessa fall ansvarar Kunden för att de farligt gods-klassade 
ämnena är klassificerade, förpackade, märkta och etiketterade enligt gäl-
lande föreskrifter från ADR. Skulle produkterna vara felaktigt klassificerade 
ska Kunden hålla Leverantören skadelös för ansvar, skador och kostnader, 
inkluderat, men inte begränsat till, rättsliga kostnader, som uppstår på 
grund av sådan felaktig klassificering. Den del av Leverantörens personal 
som är delaktig i farligt gods-hanteringen genomgår 1.3-utbildningar 
enligt ADR enligt lagstiftning.

 18.3 Skadelöshet
  Utöver vad som anges om begränsning av ansvar i § 16 i NSAB 2015 är 

Kunden skyldig att hålla Leverantören skadeslös för den skada eller förlust 
som Leverantören orsakas genom:

       a) hantering av godset och som inte beror på omständighet på 
Leverantörens sida,

       b) att uppgifterna rörande godset är oriktiga, otydliga eller ofullstän-
diga,

       c) att godset är bristfälligt förpackat, märkt eller deklarerat, eller av 
Kunden bristfälligt lastat eller stuvat,

       d) att godset har sådana skadebringande egenskaper som 
Leverantören inte rimligen kunnat inse, eller

       e) Kundens försummelse att betala tull eller offentliga avgifter eller 
att ställa säkerhet. Kunden ska hålla Leverantören skadelös för krav 
från tredje man som uppstår på grund av omständiget som anges 
ovan. Kunden ska också hålla Leverantören skadelös för kostnader som 
Leverantören orsakas vid tullklarering som görs på Kundens vägnar och 
med grund i information som Kunden tillhandahållit.

 18.4 Försäkring
  Kunden ansvarar för att allt gods som hanteras av Leverantören omfattas 

av en allriskförsäkring och i godtagbar omfattning är försäkrat mot skada 
på grund av brand, vatten och inbrott.

 18.5 Avtalets upphörande
  Vid Avtalets upphörande ska Kunden ombesörja upphämtning och trans-

port av gods som vid tidpunkten för Avtalets upphörande lagerhålls hos 
Leverantören. Leverantören ska, i skälig utsträckning och under ordinarie 
arbetstid, ge Kunden tillgång till Leverantörens anläggning i syfte att möj-
liggöra sådan upphämtning. Om godset inte hämtats upp innan Avtalets 
upphörande äger Leverantören rätt att ta ut ersättning i enlighet med vad 
som anges i Bilaga 1.2 fram till att upphämtning sker. Vid utförande av 
Tjänster ska punkterna 6, 10, 11.1, 11.2, 12.1 och 17 ersättas med följande:

 18.6 Till ersättande av punkt 6 (Beställning):
  Kunden avropar Tjänster genom att tillsända Leverantören en skriftlig 

lagrings- och/eller transportbokning. Bokningen ska specificera vilka 
tjänster bokningen avser. Leverantören ska bekräfta bokningen genom att 
ställa ut en orderbekräftelse. Om Kunden önskar ändra i en lagd bokning 
ska sådant önskemål framställas skriftligen. Leverantören ska inom skälig 
tid meddela Kunden om ändringen accepteras samt om vilken inverkan 
denna har på pris och genomförande av uppdraget. Leverantören har rätt 
till ersättning för de kostnader som uppstår till följd av att Kunden ändrar 
en bokning.

 18.7 Till ersättande av punkterna 11.1 och 11.2 (Pris):
  Priserna för Tjänsterna framgår av Bilaga 1.2. Leverantören har rätt att 

jämte priserna påföra Kunden offentliga avgifter och vägskatt. Samtliga 
priser anges exklusive mervärdesskatt. Utöver priserna har Leverantören 
rätt till ersättning för eventuellt emballage eller annat förpackningsmate-
rial som Leverantören tillhandahåller enligt Kundens förfrågan, samt för 
undanröjande av sådant material. Utöver vad som i övrigt anges i Villkoren 
förbehåller Leverantören sig rätten att justera priserna med hänvisning 
till kostnadsförändringar utanför Leverantörens kontroll, såsom underle-
verantörs kostnadsförändringar hänförliga till skatter eller lagändringar. 
Justering enligt denna punkt ska gälla från tidpunkten då kostnadsföränd-
ringen träder i kraft.

 18.8 Till ersättande av punkt 12.1 (Betalning):
  Betalning avseende Tjänsterna ska ske senast 20 dagar efter fakturadatum. 

Betalning av övriga avgifter, såsom drivmedelstillägg och tullavgifter ska 
ske senast sju dagar efter fakturadatum. Sådana extraavgifter faktureras 
separat. Vid utställande av pappersfaktura har Leverantören rätt att ta ut 
en avgift om 29 kronor. Betalning ska om inget annat avtalats ske i SEK.

  18.9 Till ersättande av punkt 10 (Försenad leverans av Produkter) och 
punkt 17 (Ansvarsbegränsning):

  Leverantören ansvar för försening, förlust, minskning av eller skada på 
godset som uppstår i samband med utförande av Tjänster under Avtalet 
ska fastställas i enlighet med villkoren i NSAB 2015.

  Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt förlust eller indirekt 
skada, såsom förlorade intäkter, utebliven vinst i avtal med tredje man, 
produktionsbortfall, stillestånd, goodwillförlust eller annan liknande skada, 
såvida inte Leverantören orsakat sådan förlust eller skada genom grov 
vårdslöshet eller uppsåt.

  Leverantören ansvar vid lagringsuppdrag är under Avtalet begränsat till ett 
belopp motsvarande 8.33 SDR per kilo avseende det skadade eller förlo-
rade godset. Utöver vad som anges ovan ska Leverantörens totala ansvar 
vid ett och samma tillfälle maximalt uppgå till 25 000 SDR. För skada som 
uppstår i samband med transport av gods ska Leverantörens totala ansvar 
maximalt uppgå till 75 000 SDR per år.

  Leverantören ansvar för fel, brister, förseningar och övriga avtalsbrott är 
begränsat till vad som uttryckligen anges i Villkoren. Kunden har inte rätt 
att göra gällande några andra påföljder än de som anges häri.

  Vid utförande av Transport ska punkt 9.3 ersättas med följande:
  Om en sändning som inte kan levereras på grund av att Kunden eller 

annan anvisad mottagare inte går att nå för avisering eller om Kunden 
eller mottagaren vägrar att ta emot en sändning, har Leverantören rätt att 
debitera Kunden för kostnader för magasinering eller lagring som uppstår 
på grund därav. Om Leverantören inte får tillräckliga anvisningar om 
hantering av godset har Leverantören också rätt att omedelbart sälja gods 
som är utsatt för försämring eller snar förstörelse eller som kostar alltför 
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mycket att vårda. Övrigt gods äger Leverantören rätt att sälja efter 60 
dagar från att godset mottogs till befordran.

19. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  19.1 Om inte annat har avtalats mellan Parterna äger Leverantören eller 

Leverantörens licensgivare samtliga rättigheter, inklusive Immateriella 
Rättigheter relaterade till Produkterna. Kunden förvärvar inte genom 
Avtalet några rättigheter till Produkterna.

  19.2 Kunden ska omedelbart och skriftligen underrätta Leverantören om 
tredje man riktar krav mot Kunden på grund av att en Produkt gör intrång 
eller påstås göra intrång i tredje mans immateriella rätt. Kunden är skyl-
dig att handlägga alla sådana krav enligt Leverantörens anvisningar och 
Leverantören ansvarar inte för något intrång om Kunden bryter mot detta 
åtagande.

  19.3 Leverantören ansvarar inte för intrång som en Kundunik Artikel gör 
eller påstås göra i tredje mans rättigheter om Leverantören har modifierat, 
skapat eller tillverkat den Kundunika Artikeln enligt Kundens önskemål, 
instruktioner, specifikationer eller design. Kunden ska ersätta och hålla 
Leverantören skadeslös mot varje anspråk, stämning eller annat rättsligt 
förfarande som uppstår till följd av ett faktiskt eller påstått intrång av 
sådan Kundunik Artikel och för varje förlust, kostnad, skada och utgift 
(innefattande även kostnader för juridisk rådgivning och kostnad för ned-
lagt administrativt arbete) som Leverantören orsakas på grund av eller i 
samband härmed.

 20. FORCE MAJEURE
  Om Leverantören eller Kundens fullgörande av sina åtaganden enligt 

Avtalet eller Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av 
omständighet som Part inte kunnat råda över och vars följder Part inte hel-
ler skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän 
arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, 
inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myn-
dighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör 
på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielse-
grund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Part 
som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt ska utan oskäligt 
dröjsmål lämna den andra Parten skriftligt meddelande härom. Om Parts 
fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet eller Villkoren till väsentlig 
del förhindras för längre tid än tre månader på grund av omständighet 
som anges ovan får den andra Parten skriftligen säga upp Avtalet eller 
avbeställa en order avseende Produkter, Tilläggstjänster eller Tjänster med 
omedelbar verkan. Parterna är överens om att uppsägning på grund av 
force majeure ska ske först efter att Parterna gemensamt har utvärderat 
alternativa lösningar.

 21. SEKRETESS
  21.1 Vardera Parten förbinder sig att under avtalstiden och därefter, inte 

utan den andra Partens skriftliga medgivande, till tredje man utlämna 
information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller 
annan form), om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta 
som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information 
för något annat ändamål än Parts fullgörande av sina åtaganden enligt 
Avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information 
som Parten angivit vara konfidentiell.

  21.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa 
blivit känd för Part på annat sätt än genom Parternas affärsförhållande 
eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller heller inte när Part 
enligt lag, annan författning eller myndighets beslut, tilllämpligt avtal 
med börs eller annan marknadsplats eller tillämpliga börs- eller marknads-
platsregler är skyldig att lämna ut uppgifter.

  21.3 Part ska återlämna konfidentiell information när den andra Parten 
begär det.

22. UNDERLEVERANTÖRER
  Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina 

åtaganden enligt Avtalet. Om Leverantören använder sig av underleve-
rantörer svarar Leverantören för sådana underleverantörer såsom för egen 
räkning.

23. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
  Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldig-

heter enligt Avtalet utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke. 
Detta gäller dock inte vid överlåtelse av Leverantörens rättigheter eller 
skyldigheter under Avtalet till annan juridisk person inom OptiGroup.

24. MEDDELANDEN
  All korrespondens och andra meddelanden under Avtalet ska avlämnas 

skriftligen genom e-mail eller rekommenderat brev och ska anses ha kom-

mit mottagaren tillhanda fem dagar efter avlämnandet för postbefordran 
om skickat som rekommenderat brev, eller dagen efter avsändandet vid 
meddelande via e-mail, förutsatt att mottagaren bekräftat mottagandet.

25. TRYCKFEL
  Leverantören ansvarar inte för avvikande innehåll gällande priser, produkt-

information m.m. som anges på Leverantörens hemsida, i produktkatalo-
ger eller i annat dokument om skrivelsen är hänförlig till tryckfel.

26. AVTALSTID
  Avtalet träder i kraft vid båda Parternas undertecknande av Kundavtalet. 

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre måna-
der.

27. UPPHÖRANDE AV AVTALET I FÖRTID
  27.1 Utöver vad som anges i Avtalet avseende Avtalets upphörande, äger 

vardera Part rätt att säga upp Avtalet genom att lämna ett skriftligt med-
delande om uppsägning till den andra Parten (i) om den andra Parten gör 
sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte avhjälper sådant avtals-
brott inom tio dagar från att avtalsbrottet skriftligen har påtalats, eller 
(ii) om den andra Parten ställer in sina betalningar, träder i likvidation, 
försätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion, upptar ackordsförhand-
lingar eller annars kan anses vara på obestånd. Uppsägningen ska medde-
las snarast efter det att avtalsbrottet blev eller borde ha blivit känt av den 
förfördelade Parten.

  27.2 I tillägg till vad som anges ovan har Leverantören alltid rätt att säga 
upp Avtalet till omedelbart upphörande om (i) Kunden är i dröjsmål 
med betalning enligt punkt 12.3, eller (ii) ägarförhållandena hos Kunden 
väsentligen förändras.

28. TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG
  28.1 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet, dock med undantag för sådana 

internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av 
rätten i någon annan jurisdiktion.

  28.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska till-
lämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvis-
teföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att SCC:s 
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma 
om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Samtliga skiljemän 
ska utses av SCC. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.

  28.3 Skiljeförfaranden som äger rum enligt denna punkt 28, all informa-
tion som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller 
på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla 
beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant 
förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat 
ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut 
eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man 
utan föregående skriftligt samtycke av den Part som informationen rör 
eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande Parterna.

Papyrus allmänna villkor forts.
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Bilaga 1.

LEVERERAD KVANTITET OCH KVALITET AVSEENDE PAPPER, PAPP OCH 
KARTONG
Art. 12 VIKTTOLERANSER FÖR LEVERANSER
 I. Papper och kartong i ark
  Eftersom skillnaden mellan beställd vikt och levererad vikt måste bedömas 

för varje order eller delorder med samma leveransdatum och avseende en 
enstaka kvalitet (behandling, nyans, yta och övriga egenskaper) och en 
enstaka storlek, blir toleranserna enligt följande med hänsyn till det antal 
ton som har levererats:

     I.1 Standard tryckpapper och kartong i ark
     Definition: standardkvaliteter av papper och kartong är de som anges 

som sådana genom typ, ytvikt och storlek i prislistor och andra handels-
dokument.

         I.1.1 Standard tryckpapper och kartong – standardtyper, ytvikter och 
storlekar

Beställd kvantitet  Utan max- eller minkvantitet (*)
Mer än 20 ton  ±2,5% med högst 1 ton
10 till 20 ton  ±4,0%
5 till 10 ton  ±5,0%
3 till 5 ton    ±7,0%
Under 3 ton (**)   ±8,0%

(*)  Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 
tabell fördubblas.

(**)  Toleranser på ±8,0% för order upp till 3 ton gäller inte för volymkvaliteter 
som endast säljs genom återförsäljare i kvantiteter på mindre än 3 ton.

För standardkvaliteter som säljs i helpallsenheter (detta är färdiga enheter som 
innehåller ett visst teoretiskt antal ark enligt tillverkarens prislista) tillåts inga 
avvikelser mellan antalet beställda ark och antalet fakturerade ark. Räkningens 
noggrannhet, d.v.s. den eventuella skillnaden mellan antalet fakturerade ark 
och antalet levererade ark, behandlas i artikel 13.

          I.1.2. Standard tryckpapper och kartong med standardytvikt men 
med specialstorlek

Beställd kvantitet  Utan att max- eller minkvantitet är angiven i ordern (*)
Mer än 100 ton  Tidigare avtal
50 till 100 ton  ±4%
20 till 50 ton  ±6%
10 till 20 ton  ±8%
5 till 10 ton  ±10%
3 till 5 ton   ±15%
Under 3 ton  ±20%

(*)  Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 
tabell fördubblas.

Om papperstypen och de tekniska förhållandena tillåter det kan snävare tole-
ranser överenskommas med specialavtal.

          I.1.3 Beställningar på tryckpapper med andra egenskaper än de som 
anges i I.1.1 och I.1.2. Toleranserna för dessa papper ska överenskom-
mas mellan köparen och säljaren och får inte vara mindre än de som 
anges i I.1.1 och I.1.2.

     I.2 Kartong (annat än kartong som är avsedd enbart för tryckning)

Beställd kvantitet  Utan att max- eller minkvantitet är angiven i ordern (*)
Mer än 100 ton  Tidigare avtal
Från 50 till 100 ton  ±5,0%
20 till 50 ton  ±10,0%
10 till 20 ton  ±12,0%
5 till 10 ton  ±15,0%
5 ton och mindre   Enligt överenskommelse, men större avvikelser än för 

kvantiteter över 5 ton

(*)  Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 
tabell fördubblas.

     I.3 Förpackningspapper och annat papper

Beställd kvantitet  Utan att max- eller minkvantitet är angiven i ordern (*)
Mer än 100 ton  Tidigare avtal
Från 50 till 100 ton  ±4%
20 till 50 ton  ±6%
10 till 20 ton  ±8%
5 till 10 ton  ±10%
3 till 5 ton   ±15%
2 till 3 ton   ±20%

(*)  Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 

tabell fördubblas. Om papperstypen och de tekniska förhållandena tillåter 
det kan snävare toleranser överenskommas med specialavtal.

  II. Papper och kartong i rullar 
Till följd av skilda rulldimensioner är det omöjligt att fastställa kvantitetsto-
leranserna enhetligt. Därför måste säljaren och köparen fastställa specifika 
toleranser. Men om det inte finns någon överenskommelse blir toleran-
serna de som anges ovan i I.1.0 för tryckpapper och kartong, i I.2.0 för 
kartong och i I.3.0 för förpackningspapper och annat papper.

Art. 13 TOLERANSER FÖR RÄKNINGENS NOGGRANNHET
För beställningar som grundas på räknat antal ark måste följande toleranser 
upprätthållas:
 I. Antal ark per leverans av tryckpapper
  För fakturering i räknade ark bör antalet fakturerade ark inte avvika från 

antalet levererade ark med
 - mer än 3% för en sändning på under 1 ton eller mindre än 5000 ark,
 - mer än 2% för en sändning på minst 1 ton eller mer än 5000 ark.

  II. Antal ark per lindad enhet eller räknad enhet 
Skillnaden mellan det teoretiska antalet ark och det faktiska antalet ark per 
förpackad eller räknad enhet får inte överstiga följande värden för 95% av 
de levererade förpackade enheterna:

  - ±3% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för tryckpapper och kar-
tong från 60 gram och uppåt

  - ±5% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för övrigt tryckpapper, för 
förpackningspapper och för tunt papper och specialpapper

  - ±8% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för cylinderkartong, speci-
alkartong och halmkartong.

Art. 14 TOLERANSER FÖR YTVIKTER
  I. Enhetsvärdets spridning inom en leverans 

Avvikelserna mellan beställda ytvikter och ytvikterna för de ark som levere-
ras får inte överstiga följande värden för 95% av de levererade arken:

   I.1 För obestruket tryck- och skrivpapper och obestruket förpack-
ningspapper

Beställd ytvikt   Utan att max eller min angivits i ordern
Upp till och med 32 gram  ±2,5 gram
Från 33 till 39 gram   ±8,0%
Från 40 till 59 gram   ±6,0%
Från 60 till 179 gram   ±5,0%
Från 180 till 224 gram   ±6,0%
Från 225 gram   ±7,0%

  I.2 För bestruket tryck- och skrivpapper och bestruket förpackningspapper
Ovanstående toleranser ökar med 1 enhet upp till och med 32 gram och 2 
enheter däröver. Exempel: +2,5 gram blir +3,5 gram och ±6% blir ±8%.

  I.3 För specialtryckpapper som ritpapper och annat tunt papper, oavsett 
om det är bestruket eller inte, liksom för kräppat papper, där inget special-
avtal har upprättats, tillämpas en extra tolerans på 1 enhet för de toleran-
ser som anges i I.1 för obestruket papper och i I.2 för bestruket papper.

  I.4 Max eller min ytvikt angiven i ordern 
Om en max- eller minvikt i gram har angivits, fördubblas de toleranser 
som anges i de tre styckena ovan.

 II. Genomsnittlig levererad ytvikt
  Avvikelserna mellan beställda ytvikter och levererade får inte överstiga 

följande värden:
   II.1 Obestruket tryck- och skrivpapper och obestruket förpack-

ningspapper

Beställd ytvikt   Utan att max eller min angivits i ordern
Upp till och med 32 gram  ±2,5 gram
Från 33 till 39 gram   ±6%
Från 40 till 59 gram   ±4%
Från 60 till 179 gram   ±3% (*)
Från 180 till 224 gram   ±4%
Från 225 gram och uppåt  ±5%

(*)  För normala ytvikter mellan 60 och 129 gram kan toleranserna regleras i 
specialavtal för vissa papperskategorier och de procentsatser som anges 
ovan kan då minskas till 2,5%.

  Om en papperskvalitet levereras i kvantiteter på 3 ton eller mindre, ökas 
ovanstående toleranser med 1 enhet, till exempel 3,5 gram i stället för 2,5 
gram och 7% i stället för 6%.
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  II.2 För bestruket tryck- och skrivpapper, liksom för bestruket förpack-
ningspapper, ökas toleranserna med 2 enheter jämfört med dem som 
anges ovan.

  II.3 För tryckpapper och specialpapper som ritpapper och annat tunt pap-
per, oavsett om det är bestruket eller inte, där inget specialavtal har upp-
rättats, tillämpas en extra tolerans på 1 enhet för de toleranser som anges 
i II.1 för obestruket papper och i II.2 för bestruket papper.

 II.4 För kartong
 1. Flerskiktskartong och kartongpapp:
  180 gram till 249 gram   ±6%
  250 gram till 499 gram   ±5%
  500 gram och mer   ±8%
 2.  Kartong för specialändamål  ±8%
 3.  Cylinderkartong och annat  ±8%

 II.5  För kräppat papper:   ±10%

  II.6 När det finns speciella specifikationer för flerskiktskartong, kartong-
papp, cylinderkartong och kräppat papper, och när inget specialavtal om 
detta har upprättats mellan tillverkaren och köparen, tillämpas toleranser 
som är 1 enhet högre än de som anges i II.4 och II.5. Om max eller min 
ytvikt är angiven i ordern, fördubblas toleranserna som anges i II.1 och 
II.5.

Art. 15 TOLERANSER FÖR TJOCKLEK
Om en viss tjocklek är viktig för en viss slutanvändare bör köparen komma 
överens med leverantören om en lämplig tolerans i stället för ytviktstoleran-
sen.

Art. 16 TOLERANSER FÖR MÅTT PÅ PAPPER OCH KARTONG PÅ RULLE
 I. Bredd
  För rullar med bredd som inte överstiger 1,60 m är breddtoleransen för 

rullen ±0,5% med ett max på ±3 mm och ett min på ±2 mm. Om köparen 
föreskriver en högsta eller minsta rullbredd, fördubblas ovanstående tole-
rans. För rullar med bredd som överstiger 1,60 m fastställs toleranserna 
med specialavtal.

 II. Diameter
  Om rullarnas diameter är angiven i ordern och detta krav har accepterats 

av leverantören blir toleransen för diameterns variation enligt följande:
 - för papper
 - där ingen max- eller mindiameter är angiven:  -4 cm och +2 cm
 - där mindiameter är angiven:    +4 cm
 - där maxdiameter är angiven:    -8 cm
 - för volympapper kan specialavtal upprättas.
 - för kartong
 - där ingen max- eller mindiameter är angiven:  ± 6 cm
 - där mindiameter är angiven:    +12 cm
 - där maxdiameter är angiven:    -12 cm

  Rullar som kommer i slutet av moderrullen för sista sändningen måste 
dock accepteras av köparen om deras diameter är mer än hälften av den 
beställda diametern.

Art. 17 TOLERANSER FÖR MÅTT OCH KVADRATFORM PÅ PAPPER I ARK
 I. Papper och kartong (annat än i stycke II) i ark
 I.1 Måttoleranser
 Följande maxavvikelser tillåts för arkets båda mått:
 - precisionsskuret: ±0,2% eller +0,4% (*), men minst ±2 mm eller +4 mm (*)
 - maskinskuret: ±0,4 eller +0,8% (*), men minst ±3 mm eller +6 mm (*)
 (*) Om ingen minustolerans godtas och detta krav har angivits i ordern.

 I.2 Toleranser för kvadratform
  För precisionsskuret papper är rektangeltoleransen 0,3% och minst 2 mm 

beräknat på sidornas faktiska mått.

  För maskinskuret papper är rektangeltoleransen 0,6% och minst 4 mm 
beräknat på sidornas faktiska mått.

  Obs! Toleranserna som anges i I.1 och I.2 tillämpas endast på ark med 
kortsida på minst 40 cm.

  Om den beställda papperstypen och de tekniska förhållandena medger 
det kan snävare toleranser överenskommas mellan köparen och säljaren för 
specifika beställningar.

 II. Cylinderkartong - kartong för speciella ändamål och halmkartong.

 II.1 Toleranser och mått
 Följande maxavvikelser medges för arkets båda mått:
  - precisionsskuret: ±0,3% eller ±0,6% (*), men minst ±2 mm eller +4 mm (*)
 - maskinskuret: ±0,5%, men minst 5 mm

 (*) Om ingen minustolerans godtas och detta krav har angivits i ordern.
 
 II.2 Toleranser för kvadratform
  Rektangeltoleransen är ±2% och minst ±2 mm beräknat på sidornas  

faktiska mått.

  Obs! Toleranserna som anges i II.1 och II.2 tillämpas endast på ark  
med kortsida på minst 40 cm.


