General Terms and Conditions of Purchase - Sweden

Allmänna inköpsvillkor - Sverige

These General Terms and Conditions of Purchase (“TC”) apply to all
purchases and services (“Purchases”) made between the Baettr Group
and/or any of its Affiliates (“Baettr”) and the supplier (“Supplier”).
“Affiliates” mean any entity of the Baettr Group. Baettr and the
Supplier are referred to as the “Parties” and each individually to as a
“Party”.

Dessa allmänna inköpsvillkor (”Villkor”) gäller för alla inköp och
tjänster (”Inköp”) som görs mellan Baettr-koncernen och/eller något
av dess närstående företag (”Baettr”) och leverantören
(”Leverantör”). Ett “Närstående företag” avser varje enhet i Baettrkoncernen. Baettr och Leverantören benämns tillsammans ”Parterna”
och var för sig en ”Part”.

1. Placement of orders
1.1. In case of Baettr placing orders with the Supplier (“Purchase
Orders”) after the Supplier issued an offer (“Offer”) acceptance of
the Purchase Order is deemed to be accepted after 3 business days
from the Supplier’s receipt of the Purchase Order. Any deliveries
and services subject to the Purchase Order made by the Supplier
are further defined as “Purchases”. With the Supplier´s acceptance
of the Purchase Order, acceptance of these TC is constituted unless
otherwise agreed.
1.2. Any modifications of or comments to the Purchase Order by the
Supplier are only valid if accepted by Baettr in writing.

1. Beställningar
1.1. Om Baettr lägger en beställning hos Leverantören (”Inköpsorder”)
efter att Leverantören har utfärdat ett erbjudande (”Erbjudande”),
anses Inköpsordern vara accepterad 3 arbetsdagar efter att
Leverantören tagit emot Inköpsordern. Alla leveranser och tjänster
som omfattas av den av Leverantören upprättade Inköpsordern
betecknas härefter som ”Inköp”. Såvida inget annat har
överenskommits
innebär
Leverantörens
acceptans
av
Inköpsordern samtycke till dessa Villkor.
1.2. Leverantörens eventuella ändringar av eller kommentarer till
Inköpsordern är endast giltiga om de accepteras skriftligen av
Baettr.

2. Price and payment conditions
2.1. Price and payment terms shall be agreed with the Supplier in
accordance with the Purchase Order.
2.2. The Supplier will, for each Purchase Order, present a commercial
invoice to Baettr for payments under the relevant Purchase Order
specifically mentioning the terms of payment which will be
consonance with the terms under the Purchase Order and these
TC.
2.3. Unless otherwise agreed in writing, the prices stated in the
Purchase Order shall be fixed and binding. The currency shall be in
SEK. VAT shall be excluded but all other cost with the delivery
provided such as taxes, duties, levies, charges, travel costs, etc.
shall be included. This includes costs for transport and packaging.
2.4. Unless otherwise stated in the Purchase Order, the terms of
payment are 60 days to the end of month plus 5 days (EOM 60+5)
upon receipt of correct invoice from the Supplier.
2.5. Baettr is entitled to set-off and retain payments to the extend it is
permitted by law.

2. Pris- och betalningsvillkor
2.1. Pris- och betalningsvillkor ska överenskommas med Leverantören
i enlighet med Inköpsordern.
2.2. För varje Inköpsorder ska Leverantören framställa en kommersiell
faktura till Baettr för betalningar inom ramen för den relevanta
Inköpsorder som specifikt beskriver betalningsvillkoren, vilka
kommer att vara förenliga med villkoren enligt Inköpsordern samt
med dessa Villkor.
2.3. Såvida inget annat skriftligen avtalats ska de priser som anges på
Inköpsordern vara fasta och bindande. Valutan ska vara svenska
kronor. Moms ska uteslutas, men alla andra kostnader i samband
med den leveransen som tillhandahålls som t.ex. skatter,
tullavgifter, pålagor, avgifter, reskostnader o.s.v. ska ingå. Detta
omfattar även kostnader för transport och förpackning.
2.4. Såvida inget annat anges på Inköpsordern ska betalningen vara
Baettr till handa senast 60 plus fem 5 dagar beräknat från slutet av
kalendermånaden under vilken korrekt faktura tagits emot av
Leverantören (EOM 60+5).
2.5. Baettr har rätt att kvitta och behålla betalningar i den utsträckning
det är tillåtet enligt gällande lag.

3. Delivery terms and delay
3.1. Unless otherwise agreed, Purchases and shipments have to be
done delivered duty paid (“DDP” as defined in the Incoterms 2020).
3.2. The labelling and packaging requirements with respect to the
shipments shall be agreed between the Parties in the Purchase
Order. Unless otherwise specified by Baettr or agreed between the
Parties, the packaging of the Purchases shall conform to the laws
of Sweden, as applicable.
3.3. Baettr shall not be obliged to accept early, partial, excess
Purchases or Purchases that do not comply with the agreed
packaging unless Baettr agreed with prior written notice. This also
applies if relevant documentation or certificates are not included.
Baettr is entitled to declare its rejection of a shipment/Purchases
due to such insufficiencies of the shipment/Purchases within 5 days
as of the delivery date.
3.4. If Purchases are delayed the Supplier is obliged to notify Baettr by
written form (including Email) without delay when circumstances
leading to this delay are brought to the Supplier´s notice. Baettr
may claim damages in the event of delay after 7 days from the
agreed delivery date.
3.5. If the Supplier is in default, Baettr is entitled to claim amongst
other claims a contractual penalty in the amount of 0.5 % of the

3. Leveransvillkor och försening
3.1. Såvida inget annat har överenskommits måste Inköp och
leveranser utföras som ”delivered duty paid” (”DDP” enligt
definitionen i Incoterms 2020).
3.2. Kraven för märkning och förpackning avseende leveranserna ska
överenskommas mellan Parterna på Inköpsordern. Såvida inget
annat anges av Baettr eller överenskommes mellan Parterna, ska
Inköpens förpackningar (i förekommande fall) vara förenliga med
svensk lagstiftning.
3.3. Baettr har ingen skyldighet att acceptera tidiga, delvisa eller
överskjutande Inköp eller Inköp som inte överensstämmer med
den överenskomna förpackningen, såvida inte Baettr i förväg har
lämnat sitt skriftliga samtycke därtill. Detta gäller även om
relevant dokumentation eller relevanta intyg inte medföljer. Baettr
har rätt att avvisa en leverans / Inköp på grund av sådana brister i
leveransen / Inköpen inom fem dagar efter leveransdatumet.
3.4. Om Inköp försenas är Leverantören skyldig att utan dröjsmål
underrätta Baettr i skriftlig form (inklusive e-post) när
Leverantören får kännedom om omständigheter som leder till
denna försening. Baettr kan kräva skadestånd i händelse av en
försening efter att 7 dagar förlöpt från och med det överenskomna
leveransdatumet.

entire Purchase Order value per day, however, this penalty is
limited to a maximum of 10 % of the entire Purchase Order value.
This is without any prejudice to any further rights or claims or
claims for damages. The penalty shall be offset against such claims
for damages. The penalty shall be paid for the period until the
Purchase is completed. The Supplier then has the right to prove
that the Supplier is not liable for the delay.

3.5. Vid leveransförsening har Baettr bland annat rätt att bland annat
kräva ett avtalsenligt vite på 0,5 % av Inköpsorderns hela värde per
dag, men detta vite är begränsad till högst 10 % av Inköpsorderns
hela värde. Detta har ingen menlig inverkan på ytterligare
rättigheter, anspråk eller skadeståndsanspråk. Vitet ska kvittas
mot sådana skadeståndskrav. Vitet ska betalas för perioden fram
till dess att Inköpet har slutförts. Leverantören har sedan rätt att
bevisa att Leverantören inte ansvarat för förseningen.

4. Changes of Purchase Orders
4.1. In case of placing a Purchase Order by Baettr, Baettr is entitled to
request changes to design, drawings, specifications, quantities,
delivery dates and other terms of the Purchase Order. If a
requested change affects the delivery date or the price, Baettr
must be notified thereof within 3 business days of such request and
will thereafter inform the Supplier whether Baettr wants to
maintain the request for a change.
4.2. If Baettr maintains the request for a change affecting the price, the
Parties must negotiate a fair adjustment of the price.
4.3. Notification period shall be 5 business days from receipt of the
request. Thereafter, the request shall be deemed accepted
(without affecting delivery date or price) if no notification has been
given to Baettr.

4. Ändringar i Inköpsordrar
4.1. Vid upprättande av Inköpsorder har Baettr rätt att begära
ändringar i design, ritningar, specifikationer, kvantiteter,
leveransdatum och andra villkor på Inköpsordern. Om en begärd
ändring påverkar leveransdatumet eller priset måste Baettr
underrättas om detta inom tre arbetsdagar från och med begäran
i fråga och därefter kommer Baettr informera Leverantören om
huruvida Baettr vill upprätthålla sin ändringsbegäran eller ej.
4.2. Om Baettr vidhåller en ändring som påverkar priset måste
Parterna förhandla en skälig justering av priset.
4.3. Underrättelseperioden ska vara 5 arbetsdagar från och med
mottagandet av en sådan begäran. Därefter ska begäran anses
vara accepterad (utan att påverka leveransdatum eller pris) om
ingen underrättelse lämnats till Baettr.

5. Acceptance and transfer of risk
5.1. The risk passes to Baettr according to the relevant Incoterms 2020.
5.2. If the applicability of section 3.1 above is excluded by way of
explicit agreement, the risk shall pass to Baettr when the purchase
and shipment is complete and the Purchases have been delivered
to the premises specified by Baettr.
5.3. The receipt of delivery, the payment in part or even an assembly of
goods that has been agreed beforehand is not an acceptance of the
Purchase as being free of defects.

5. Godkännande och riskens övergång
5.1. Risken övergår till Baettr i enlighet med relevanta Incoterms 2020.
5.2. Om tillämpningen av avsnitt 3.1 ovan utesluts via en uttrycklig
överenskommelse ska risken övergå till Baettr när inköpet och
leveransen har slutförts och Inköpen har levererats till de platser
som angivits av Baettr.
5.3. Mottagande av leverans, delbetalning eller till och med en
montering av varor som har överenskommits i förväg innebär inget
godkännande av att Inköpet är fritt från defekter.

6. Liability for defects
6.1. Purchases that are defective, do not comply with the agreed
specifications or Purchase Order or do not live up to the Supplier´s
warranties may be returned by Baettr at the Suppliers expense.
6.2. Defaults mentioned under 6.1 and Purchases returned to the
Supplier, replacement or credit are at the risk of the Supplier. All
handling, insurance, transportation and Baettr´s inspection costs
arising with returning the Purchases shall be borne by the Supplier.
The Supplier further shall refund any payments or part payments
made by Baettr in respect of the whole Purchase Order if the
Supplier fails to replace the Purchase or to rectify the defect within
reasonable time after having been informed about a defect.
Baettr´s right to assert further claims or damages remains
unaffected.
6.3. In case of urgency or a high risk caused by delay, Baettr is entitled
to revise or repair on its own but at the Suppliers expense.

6. Ansvar för defekter
6.1. Inköp som är defekta, inte uppfyller överenskomna specifikationer
eller Inköpsordern eller som inte uppfyller Leverantörens garantier
kan returneras av Baettr på Leverantörens bekostnad.
6.2. Leverantören bär risken för avtalsbrott som anges under 6.1 och
Inköp som returneras till Leverantören samt för ersättningar eller
kredit. Alla kostnader för hantering, försäkring, transport samt
besiktning av Baettr som uppstår i samband med returnering av
Inköp åvilar Leverantören. Leverantören ska vidare återbetala alla
betalningar eller delbetalningar som görs av Baettr med avseende
på hela beställningen om Leverantören underlåter att ersätta
Inköpet eller att åtgärda defekten inom rimlig tid efter att ha blivit
informerad om en defekt. Baettrs rätt att hävda ytterligare anspråk
eller skadestånd förblir opåverkad.
6.3. I händelse av en brådskande situation eller en hög risk orsakad av
en försening har Baettr rätt att på egen hand men på
Leverantörens bekostnad ändra eller reparera.

7. Supplier´s warranties
7.1. The Supplier warrants that the Purchases shall be free from faulty
design, of the right and agreed quality, free from defects and
workmanship, suitable for the purpose intended and conform to
the Purchase Order´s requirements. The Purchases shall meet all
applicable legislative requirements, regulations, norms and
standards, including but not limited to technical and safety related
standards and in accordance with all necessary permits,
registrations and approvals as required under the applicable laws
of Sweden.
7.2. The Purchases must not infringe any third-party rights, including
intellectual property rights, title to property rights or rights
granted by way of contract.

7. Leverantörens garantier
7.1. Leverantören garanterar att Inköpen kommer att vara fria från
designfel, har rätt och avtalad kvalitet, är fria från defekter och fel
i utförande, är lämpliga för det avsedda ändamålet och
överensstämma med Inköpsorderns krav. Inköpen ska uppfylla alla
tillämpliga lagstadgade krav, bestämmelser, normer och
standarder, inklusive bland annat tekniska och säkerhetsrelaterade
standarder samt i enlighet med alla nödvändiga tillstånd,
registreringar och godkännanden alltefter vad som krävs enligt
tillämpliga svenska lagar.
7.2. Inköpen får inte göra intrång i någon tredje parts rättigheter,
inklusive immateriella rättigheter, äganderätter eller rättigheter
som beviljas genom avtal.

7.3. The Supplier further warrants that all relevant information,
documentation, certificates and manuals including safety and
correct handling are being delivered to Baettr.
7.4. The warranty period is 24 months upon delivery. If a Purchase
becomes defective within 24 months the Supplier must without
undue delay and at no cost for Baettr do everything necessary to
remedy the defect. If the Supplier within a reasonable period of
time after notice from Baettr does not meet his warranty
obligations, Baettr is entitled to remedy these defects on its own
or with other suppliers or service providers. Any costs incurring
therefrom shall be borne by the Supplier.
7.5. If Purchases from the Supplier cause any loss of damages to third
parties and losses or damages occurred because of the Purchase,
the Supplier shall indemnify Baettr from any claims.

7.3. Leverantören garanterar vidare att relevant(a) information,
dokumentation, intyg och handböcker om bland annat säkerhet
och korrekt hantering, levereras till Baettr.
7.4. Garantiperioden är 24 månader från och med leverans. Om ett
Inköp blir defekt inom 24 månader måste Leverantören utan
oskäligt dröjsmål och utan bekostnad för Baettrs del göra allt som
är nödvändigt för att åtgärda defekten. Om Leverantören inte
uppfyller sina garantiåtaganden inom en rimlig tidsperiod efter ett
påpekande från Baettr har Baettr rätt att åtgärda dessa brister på
egen hand eller genom att anlita andra tjänsteleverantörer. Alla
eventuella kostnader som uppstår därigenom åvilar Leverantören.
7.5. Om Inköp från Leverantören orsakar förlust eller skador för tredje
parter samt om förluster eller skador uppstått på grund av Inköpet
ska Leverantören hålla Baettr skadeslös från alla anspråk.

8. Liability and indemnity
8.1. The Supplier shall indemnify and hold Baettr harmless from all
claims and losses arising from personal injuries or damage to
property that are attributable to a faulty Purchase. This applies to
the Supplier´s willful misconduct, negligence, breach of the
Supplier´s warranties and / or defects or non-conformity of the
Purchase.
8.2. Any further liability of the Supplier shall not be excluded under
these TC.
8.3. The maximum amount of which Baettr may be liable to the
Supplier under the Purchase Order is limited to the value of the
Purchase Order.

8. Ansvar och ersättning
8.1. Leverantören ska ersätta och hålla Baettr skadeslös för alla
anspråk och förluster som uppstår till följd av person- eller
egendomsskada som kan tillskrivas ett felaktigt Inköp. Detta gäller
för Leverantörens uppsåtliga försumlighet, oaktsamhet, brott mot
Leverantörens garantieåtaganden och/eller defekter eller
bristande överensstämmelse i Inköpet.
8.2. Leverantörens eventuella ytterligare skadeståndsansvar ska inte
uteslutas enligt dessa Villkor.
8.3. Det maximala belopp som Baettr kan ansvara för gentemot
Leverantören enligt Inköpsordern är begränsat till Inköpsorderns
värde.

9. Other claims for damages
Baettr’s liability for damages and reimbursement of expenses
claimed by the Supplier is excluded unless such exclusion is invalid
under mandatory law. The exclusion shall not apply in the case of
intent and gross negligence regarding injury of life, body, health or
regarding infringement of essential contractual obligations. The
liability in case of infringement of essential contractual obligations
shall be limited as stated under 8.3 of these TC.

9. Andra skadeståndskrav
Baettrs skadeståndsansvar och ansvar för kostnadsersättning som
Leverantören gör anspråk på är uteslutna såvida inte sådant
uteslutande är ogiltigt enligt tvingande lag. Uteslutandet ska inte
gälla i händelse av uppsåt och grov oaktsamhet avseende skada på
liv, kropp, hälsa eller avseende brott mot väsentliga
avtalsförpliktelser. Skadeståndsansvaret i händelse av brott mot
väsentliga avtalsförpliktelser ska vara begränsat enligt vad som
framställs under 8.3 i dessa Villkor.

10. Intellectual property rights
10.1. The Supplier warrants that Purchases to Baettr as well as the use
or resale of same by Baettr do not infringe any intellectual property
rights, rights of licenses, copyrights, proprietary designations or
any of those rights of third parties.
10.2. The Supplier shall indemnify Baettr from any and all costs and
claims resulting from such infringements of any third party against
Baettr upon first written request. The Supplier shall compensate all
respective damages Baettr may incur. This does not apply if the
Supplier is able to prove that it is without any fault.
10.3. Should Purchases be found to infringe the intellectual property
rights of a third party, the Supplier shall modify Purchases in a way
to be non-infringing or shall obtain or maintain such license and
rights from the third party. Baettr shall not bear any costs relating
to such cases.

10. Immateriella rättigheter
10.1. Leverantören garanterar att Inköp levererade till Baettr samt
Baettrs användning eller återförsäljning inte gör intrång i några
immateriella rättigheter, licensrättigheter, upphovsrätter,
äganderättsliga beteckningar eller tredje parters rättigheter.
10.2. Leverantören ska på första skriftliga begäran hålla Baettr
skadeslösa för alla kostnader och anspråk som uppstår till följd av
sådana tredjepartsintrång mot Baettr. Leverantören ska erlägga
ersättning för alla respektive skadestånd som Baettr kan ådra sig.
Detta gäller inte om Leverantören kan bevisa att de inte agerat
vållande.
10.3. Om det fastställs att Inköp gör intrång i en tredje parts
immateriella rättigheter ska Leverantören modifiera Inköpen så att
de inte längre gör intrång, alternativt erhålla eller upprätthålla
respektive licens och rättigheter från tredje part. Baettr ska inte
ansvara för några kostnader i samband därmed.

11. Legal provisions
11.1. The Supplier will ensure that all Purchases comply with applicable
law with all legal and regulatory requirements of the importing
country, the exporting country and the country of destination. This
includes the directive of hazardous substances or safety
recommendations of the respective country.
11.2. This includes the Supplier´s employees´ working hours, minimum
wages and other legal requirements that are applicable. The
Supplier shall hold Baettr harmless from and against all claims

11. Rättsliga bestämmelser
11.1. Leverantören ska säkerställa att alla Inköp efterlever tillämplig
lag, inklusive alla juridiska och tillsynsrättsliga krav i importlandet,
exportlandet och destinationslandet. Detta omfattar respektive
lands direktiv om farliga ämnen eller säkerhetsrekommendationer.
11.2. Däri ingår Leverantörens arbetstider, minimilöner och andra
tillämpliga rättsliga krav. Leverantören ska hålla Baettr skadeslösa
för och mot alla anspråk mot Baettr ifall Leverantören bryter mot
någon av dessa rättsliga bestämmelser.

against Baettr in case the Supplier violates any of these legal
provisions.
12. Passing of ownership
12.1. The Parties agree that the Purchases are intended for further
processing, consumption and/or resale and that such activities may
be performed prior to the passing of title.
12.2. The title over the Purchases shall pass to Baettr upon payment of
the purchase price at the latest (Zug-um-Zug).

12. Överlåtelse av äganderätt
12.1. Parterna samtycker till att Inköpen är avsedda för vidare
behandling, konsumtion och/eller återförsäljning samt att sådana
aktiviteter kan utföras innan äganderätten överlåts.
12.2. Äganderätten till Inköpen ska överlåtas till Baettr senast vid
betalning av inköpspriset (Zug-um-Zug).

13. Force majeure
13.1. Neither Baettr nor the Supplier shall be liable for non-fulfilment
or delays, provided the non-fulfilling Party proves that this is
caused by force majeure including but not limited to natural
disasters, epidemics, wars, riots, states of emergency, mobilization
or similar military arrangements, confiscating, currency
restrictions, import or export prohibitions or other similar
circumstances which could not have been foreseen and avoided (or
limited) and are outside the control of a Party.
13.2. Both Parties are obligated to immediately notify about an event
of force majeure and both must take reasonable measures to
overcome this situation.
13.3. However, Baettr is entitled to cancel any order where the force
majeure situation continues in a period of more than 10 business
days with immediate effect without further liability.

13. Force majeure
13.1. Varken Baettr eller Leverantören ska ansvara för utebliven
leverans eller förseningar om den icke-presterande Parten kan
bevisa att detta orsakats av force majeure, inklusive bland annat
naturkatastrofer, epidemier, krig, upplopp, undantagstillstånd,
mobilisering eller liknande militära arrangemang, beslag,
valutabegränsningar, import- eller exportförbud eller andra
liknande omständigheter som inte kunnat förutses och undvikas
(eller begränsas) och som ligger utanför Partens kontroll.
13.2. Båda Parterna är skyldiga att omedelbart underrätta om en force
majeure-händelse och båda Parterna måste vidta rimliga åtgärder
för att övervinna denna situation.
13.3. Baettr har dock rätt att avbeställa Inköpsordrar ifall force
majeure-situationen fortfar i mer än tio arbetsdagar, med
omedelbar verkan och utan ytterligare ansvar.

14. Confidentiality
14.1. Images, drawings, calculations, prices, descriptions and other
documents of any kinds (all together “Confidential Information”)
provided by Baettr to the Supplier must be remained strictly
confidential by the Supplier and its representatives. The Supplier
and its representatives undertake no disclosure of any Confidential
Information received from Baettr. No other purpose of
Confidential Information than the performance of the Purchases
shall be entitled.
14.2. Disclosing Confidential Information to third parties is only
allowed with the express permission of Baettr. It is further agreed
that this obligation shall survive termination or expiration of the
contract.
14.3. Upon request by Baettr Confidential Information shall be
returned to Baettr or being destroyed / deleted.

14. Sekretess
14.1. Bilder, ritningar, beräkningar, priser, beskrivningar och andra
dokument av vilket som helst slag (sammantaget ”Konfidentiella
uppgifter”) som Baettr tillhandahåller Leverantören måste hållas
strikt konfidentiella av Leverantören och dess representanter.
Leverantören och dess representanter åtar sig att inte lämna ut
några Konfidentiella uppgifter som tas emot från Baettr.
Konfidentiella uppgifter får inte användas för något annat ändamål
än utförandet av Inköpen.
14.2. Det är endast tillåtet att lämna ut Konfidentiella uppgifter till
tredje parter med uttryckligt tillstånd från Baettr. Det är vidare
överenskommet att denna förpliktelse ska fortsätta gälla efter
avtalets uppsägning eller utgång.
14.3. På Baettrs begäran ska Konfidentiella uppgifter återlämnas till
Baettr eller förstöras/raderas.

15. Termination
15.1. Baettr shall be entitled to terminate any contracts or agreements
with the Supplier in the event that prices are no longer competitive.
Baettr will only be bound by Purchase Orders that have already
been placed with the Supplier.
15.2. In case the Supplier commits a material breach of obligations
under these TC or a Purchase Order, Baettr is entitled to terminate
both the TC and (a) Purchase Order(s), if such material breach is
not remedied and reported back as remedied by the Supplier to
Baettr within 30 days of written notification of such breach by
Baettr. Termination shall be effective as of the date of delivery of
such notice.
15.3. Baettr shall further be entitled to terminate any contracts with
the Supplier, cancel the Purchase Order without any liability if the
Supplier breaches its obligations or the Suppliers business fails and
the Supplier (e.g. due to insolvency) is no longer able to perform its
obligations under the agreement.
15.4. Cessation or closing down the business does constitute an
important or valid reason for termination.

15. Uppsägning
15.1. Baettr ska ha rätt att säga upp eventuella avtal eller
överenskommelser med Leverantören om Priserna inte längre är
konkurrenskraftiga. Baettr kommer endast att vara bunden av
Inköpsordrar som redan lämnats till Leverantören.
15.2. Ifall Leverantören begår ett väsentligt brott mot förpliktelser
enligt Villkoren eller en Inköpsorder har Baettr rätt att säga upp
både Villkoren och en eller flera Inköpsordrar om Leverantören inte
åtgärdar detta väsentliga brott och rapporterar det som åtgärdat
till Baettr inom 30 dagar från och med det att Baettr skriftligen
meddelat om saken. Uppsägningen ska träda i kraft på det datum
då ett sådant meddelande inkommer.
15.3. Baettr ska vidare ha rätt att säga upp alla eventuella avtal med
Leverantören och avbeställa Inköpsordern utan att något
skadeståndsansvar uppstår om Leverantören bryter mot sina
förpliktelser eller om Leverantörens verksamhet ställs in och
Leverantören (t.ex. på grund av obestånd) inte längre kan uppfylla
sina förpliktelser enligt avtalet.
15.4. Upphörande eller nedstängning av verksamhet utgör en viktig
orsak till uppsägning.

16. Disputes, applicable law and place of jurisdiction
16.1. Any disputes arising from the contractual relationship must be
settled according to Swedish law under the exclusion of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (CISG).
16.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection
with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof,
shall be finally settled as follows:
(i) up to an amount in dispute of 100 000 SEK by Swedish courts
of law with the district court of Örebro (Örebro tingsrätt) as
court of first instance.
(ii) with an amount in dispute exceeding 100 001 SEK by
arbitration administered by the Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce (the “SCC”). The Rules for
Expedited Arbitrations shall apply, unless the SCC, taking into
account the complexity of the case, the amount in dispute and
other circumstances, determines that the Arbitration Rules of
the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of
Commerce shall apply. In the latter case, the SCC shall also
decide whether the tribunal shall be composed of one or three
arbitrators.

16. Tvister, tillämplig lag och jurisdiktionsort
16.1. Tvister som uppstår i anledning av avtalsrelationen ska avgöras i
enlighet med svensk lag, med uteslutande av Förenta nationernas
konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).
16.2. Tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår i anledning av
eller i samband med detta avtal eller överträdelse, uppsägning eller
ogiltighetsförklaring därav ska slutligt avgöras enligt följande:
(i) upp till ett omtvistat värde på [100 000 kronor], av svensk
domstol med Örebro tingsrätt som första instans,
(ii) med ett omtvistat värde som överstiger [100 001 svenska
kronor], genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för
Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde
och övriga omständigheter bestämmer att Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler ska
tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

The seat of arbitration shall be Örebro/Stockholm, Sweden.
The language to be used in the arbitral proceedings shall be
English.

Parterna samtycker till att inte lämna ut några uppgifter som
erhållits i samband med skiljeförfarandet (inklusive alla
meddelanden, beslut och domar inom ramen för
skiljeförfarandet) till någon tredje part, såvida inte respektive
motpart har givit sitt skriftliga medgivande till att dessa
uppgifter lämnas ut eller om det krävs enligt lag eller andra
bindande bestämmelser.

The Parties agree not to disclose any information obtained in
connection with the arbitration proceedings (including all
communications, decisions and rulings in the arbitration
proceedings) to any third party unless the other Party has given
its written consent to disclose such information or if required to
do so by law or other binding regulations.

Skiljeförfarandets säte ska vara [Örebro/Stockholm], Sverige.
Språket för förfarandet ska vara engelska.

17. Notices
Any notices or other communication hereunder shall be in English.
They (a) shall be in writing, (b) must be sent by courier, registered
or certified mail or e-mail and be addressed to the other Party
particularly agreed between the Parties and (c) will be deemed
effective as indicated:
(i) if in writing and delivered in person or by courier, on the date it
is delivered;
(ii) if sent by electronic messaging system, on the date that an
electronic message is received; or
(iii) if sent by certified or registered mail (airmail, if overseas) or the
equivalent (return receipt requested), on the date that mail is
delivered.

17. Meddelanden
Alla meddelanden eller annan kommunikation inom ramen för
detta avtal ska vara på engelska. De (a) ska vara skriftliga, (b) måste
skickas via kurirtjänst, rekommenderad försändelse eller e-post
och adresseras till den andra Parten enligt vad som särskilt
överenskommits mellan Parterna samt (c) anses träda i kraft enligt
följande:
(i) om de är skriftliga och levereras personligen eller via
kurirtjänst, det datum då de levereras,
(ii) om de skickas via ett elektroniskt meddelandesystem, det
datum då ett elektroniskt meddelande tas emot eller
(iii) om de skickas som rekommenderad försändelse (flygpost om
utrikes) eller motsvarande, det datum då brevet levereras.

18. Miscellaneous
18.1. Regardless of countries and borders, the “Ten principles of the
UN Global Compact” shall apply and be complied with, especially
but not limited to:
− International Human rights
− Employment standards of the relevant country
− No forced labor or child labor and discrimination of any kind
− Fighting corruption
− Environmental protection
18.2. Baettr reserves the right to visit the site of the Supplier to verify
that all contractual obligations and requirements are met
according to these TC and contracts or agreements.
18.3. The Supplier shall accept the laid down principles as set out in the
Code of Conduct of Baettr and the HSEQ Policy as binding. The
current version of the Code of Conduct and the HSEQ Policy have
been published on the website of Baettr (www.baettr.com). The
Supplier further acknowledges the list of poisonous and harmful
materials (“Chemical Blacklist”) that are forbidden to be used with

18. Övrigt
18.1. Oavsett länder och landsgränser ska de ”tio principerna för FN:s
Global Compact-initiativ” tillämpas och följas, i synnerhet men ej
begränsat till:
− Internationella mänskliga rättigheter
− Det relevanta landets anställningsregler
− Ingen som helst form av tvångsarbete eller barnarbete och
diskriminering
− Bekämpning av korruption
− Miljöskydd
18.2. Baettr förbehåller sig rätten att besöka Leverantörens lokaler
för att kontrollera att alla avtalsförpliktelser och -krav uppfylls i
enlighet med dessa Villkor och avtal eller överenskommelser.
18.3. Leverantören ska samtycka till att de fastställda principerna är
bindande så som de framställs i Baettrs uppförandekod och
HSEQ-policy. Den aktuella versionen av uppförandekoden och
HSEQ-policyn har publicerats på Baettrs webbplats
(www.baettr.com). Leverantören samtycker vidare till

the Purchases. The Chemical Blacklist is stated on the website of
Baettr (https://www.baettr.com).

förteckningen över giftiga och skadliga material (”Chemical
Blacklist”) som är förbjudna att användas i samband med
Inköpen. Denna förteckning finns tillgänglig på Baettrs
webbplats (https://www.baettr.com).

19. Severance
In the event that the whole or any parts or clauses of these TC are
to be found invalid, this shall be without prejudice to the validity
of the remaining provisions hereof.

19. Avskiljande
I händelse av att hela eller delar av eller klausuler i dessa Villkor
fastställs vara ogiltiga ska detta inte inverka menligt på
giltigheten i de återstående bestämmelserna häri.

20. No Partnership
The contractual agreements between the Parties shall be
construed on a principal to principal basis. It is not the intention
of the Parties to form a partnership or a principal agent relation
under these TC or any other contractual agreement.

20. Inget partnersamarbete
De avtalsenliga överenskommelserna mellan Parterna ska tolkas
på basis av en relation mellan två huvudmän. Det är inte
Parternas avsikt att bilda ett partnersamarbete eller en relation
mellan huvudman och ombud enligt dessa Villkor eller någon
annan avtalsenlig överenskommelse.

21. Assignment
The Supplier may not assign or transfer any of their respective
rights or obligations under these TC without the prior consent of
Baettr, provided that Supplier may so assign or transfer to an
affiliate on terms where the Supplier remains liable hereunder
unless, in Baettr’s reasonable judgment, that affiliate-assignee is
not sufficiently creditworthy to bear responsibility therefore.

21. Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta eller överföra någon av sina
respektive rättigheter eller förpliktelser enligt dessa Villkor utan
föregående medgivande från Baettr. Leverantören kan dock
överlåta eller överföra dessa till ett närstående företag enligt
villkor där Leverantören förblir ansvarig enligt detta avtal, såvida
inte det rättsinnehavande närstående företaget enligt Baettrs
rimliga bedömning är tillräckligt solvent för att bära ansvaret.

22. Further Assurances
The Parties agree to take all actions reasonably requested by the
other to carry out the intent of these TC and the Purchase Order.
In case of any discrepancies between the Swedish and the
English version of these TC, the English version shall prevail.

22. Ytterligare försäkringar
Parterna samtycker till att vidta alla åtgärder som rimligen
begärs av den andra Parten för att uppfylla avsikten med dessa
Villkor och Inköpsordern.
I händelse av avvikelser mellan den svenska och engelska
versionen av dessa Villkor ska den engelska versionen gälla.

