
  
 VU03 
 
 
 TILLÄGG TILL NL 01 FÖR LEVERANS AV VENTILATIONS-

UTRUSTNING 
 
 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VU 03 FÖR LEVERANSER AV 

VENTILATIONSUTRUSTNING FRÅN PRODUKTLEVERANTÖR 
TILL VENTILATIONSENTREPRENÖR 

 
 Dessa bestämmelser har överenskommits mellan representanter för produktleverantörer och entreprenörer 

inom Svensk Ventilation. 
De är avsedda för avtal direkt mellan produktleverantör (säljare) och ventilationsentreprenör (köpare). 

 VU03 ersätter VU97 som modifierats för att harmoniera med NL01. 
 
För leveransen gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 01 med följande ändringar och tillägg: 
 
I. Leveransförsening  
 
NL 01 punkt 13, andra och tredje styckena utgår och ersätts av följande: 
 
Vitet skall för varje vecka eller del därav som förseningen varar utgöra 1% av priset för det försenade godset. 
Vitet skall inte överstiga 10% av detta pris. Om förseningen endast omfattar del av leverans, och det försenade 
godset står i sådant samband med levererat gods att detta på grund av förseningen inte kan användas på avsett 
sätt, skall vite räknas på priset för allt det gods som avsetts levereras samtidigt och som erfordras för den 
avsedda funktionen. 
 
Vid Just-in-time leverans skall vitet enligt föregående stycke utgöra 2% per påbörjad vecka med en 
maximigräns om 20% av priset. Med Just-in-time-leverans avses en leverans där, enligt avtal mellan parterna,  
en specificerad mängd skall levereras till en objektsbunden adress inom ett intervall av högst fyra timmar under 
angiven leveransdag, samt att säljaren råder över transporten fram till angiven leveransadress. 

 
 II. Ansvar för fel 

 
Ansvarstiden enligt NL 01 punkt 23 skall vara två år räknat från dagen för godkänd slutbesiktning av köparens 
entreprenad. 
 
Med ändring av NL 01 punkt 33 skall säljaren inte ha något ansvar för fel i godset längre än 30 månader från 
den tidpunkt godset levererades från säljaren. 
 
Köparen skall före reklamation enligt punkt 25, lokalisera det konkreta felet och utröna vem som ansvarar för 
det. 
 
Vid fel som säljaren ansvarar för är säljaren skyldig att i enlighet med bestämmelserna i NL 01 avhjälpa felet 
genom reparation eller utbyte av felaktig del. Med ändring av NL 01 punkt 28 är säljaren därutöver ansvarig för 
övriga åtgärder som krävs för att avhjälpa felet till den del kostnaderna för sådana åtgärder inte överstiger den 
felaktiga produktens försäljningspris exklusive mervärdesskatt. Vid fel på en produkt som ingår i en större 
funktionellt integrerad enhet som säljaren levererat ansvarar han därvid upp till priset på hela enheten. Säljaren 
skall dock enligt denna punkt aldrig ansvara för sådana övriga åtgärder i anledning av fel till den del kostnaden 
för dessa åtgärder överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 
 
Köparen har endast rätt till ersättning från säljaren för åtgärder i anledning av fel under förutsättning att säljaren 
skriftligen beställt åtgärderna i fråga och åtgärderna utförs enligt säljarens anvisningar och på ett fackmässig 
sätt. 
 
 
 


