
Allmänna avtalsvillkor för WESTTECH Maschinenbau GmbH:s kunder 
1. Allmänt, skriftlighetskrav: 
Företaget WESTTECH Maschinenbau GmbH – i fortsättningen kallat ”WESTTECH” – arbetar gentemot sina kunder  – i fortsättningen kallade 
”avtalsparter” – uteslutande på grundval av dessa allmänna avtalsvillkor. Dessa allmänna avtalsvillkor är en väsentlig del av alla av WESTTECH slutna 
avtal. Avtalsparten intygar att han har fått och läst dessa allmänna affärsvillkor och försäkrar att han är införstådd med dem utan reservationer. Inga 
andra överenskommelser än de som anges nedan eller på omstående sida har ingåtts, om detta inte uttryckligen har angetts skriftligen. Muntliga 
ändringar, sidoöverenskommelser eller garantier kräver en skriftlig bekräftelse, utformad på firmamässigt sätt,  från de organ hos WESTTECH som 
enligt registreringen i bolagsregistret är berättigade att företräda företaget. Eventuella villkor från avtalsparten som strider mot föreliggande allmänna 
avtalsvillkor är utan verkan, om inte en ändring görs i samförstånd, med iakttagande av formkravet om skriftlighet. Nedanstående avtalsvillkor gäller 
även för framtida affärsförbindelser, även om de inte uttryckligen avtalas ytterligare en gång. WESTTECH förbehåller sig dock rätten att erbjuda 
produkter och tjänster till andra villkor. Senast vid tecknandet av ett nytt avtal inom ramen för affärsförbindelsen respektive vid utförandet av ytterligare 
tjänster inom ramen för ett befintligt avtalsförhållande kommer WESTTECH att hänvisa till de ändrade affärsvillkoren och kommer att på begäran skicka 
dessa till avtalsparten.  Vid tecknandet av det nya avtalet respektive vid mottagandet av ytterligare produkter eller tjänster anses dessa villkor vara 
godkända.  
2. Anbud och avtalsslutande: 
Anbud från WESTTECH är – i synnerhet vad gäller priser, leveranstider, datum och i förekommande fall leveransmöjligheter och kompletterande 
tjänster – utan förbindelse och icke bindande. Omfattningen och innehållet för de tjänster eller produkter som ska utföras fastställs endast i 
WESTTECHS orderbekräftelse; dessa avtalsvillkor gäller som komplement. Den information som finns i kataloger, prislistor, broschyrer, 
företagsinformationsmaterial, flyers, annonser i mässmontrar, cirkulär, reklamsändningar eller andra medier om tjänster och produkter från WESTTECH 
är icke bindande, om den inte uttryckligen som [sic! ö.a.] skriftligt har angetts vara avtalsinnehåll. Offerter från WESTTECH är generellt upprättade med 
reservation för fullständighet och korrekthet. WESTTECH förbehåller sig rätten att avvika från offertunderlagen respektive orderbekräftelsen, om detta 
krävs för att beakta tvingande rättsliga eller tekniska normer. Förklaringar i samband med avtalsslutet och sidoöverenskommelser av och gentemot 
anställda och representanter för WESTTECH som inte är organ som enligt registreringen i bolagsregistret har rätt att företräda företaget är endast 
bindande för WESTTECH om dessa personer har en motsvarande fullmakt och ett motsvarande uppdrag från WESTTECH. Det åligger avtalsparten att 
hos WESTTECH kontrollera omfattningen av dessa personers fullmakt och uppdrag. Om avtalsparten inte fullgör detta åliggande, kan han inte förlita 
sig på omfattningen av den fullmakt och det uppdrag som den anställda eller representanten anger.  
3. Vederlag, betalningsvillkor, konsekvenser av dröjsmål: 
A) Priser 
Priserna enligt avtalet anges i euro. Om priset är angivet i någon annan utländsk valuta, kan betalningen ändå göras i euro, om inte betalning i utländsk 
valuta uttryckligen har avtalats. Omräkningen görs enligt den kurs som gäller vid tidpunkten för betalningen på betalningsorten. Priserna gäller netto 
exklusive moms, om inte något annat uttryckligen har avtalats skriftligen. Därutöver gäller priserna exklusive lager-, emballage-, transport-, lastnings- 
och distributionskostnader samt tull och försäkring. Emballaget återtas endast om detta uttryckligen har avtalats. Varor och tjänster för vilka inte 
uttryckligen fasta priser har avtalats debiteras till det listpris som gäller på dagen för tillhandahållandet eller till gängse pris. WESTTECH har rätt att 
begära ett högre vederlag än det överenskomna om de beräkningsgrunder som föreligger vid beställningen, exempelvis råvarupriser, växelkursen eller 
personalkostnaderna, ändras efter avtalstecknandet. Om beställningen är av den naturen att den är brådskande eller om avtalsparten önskar ett 
brådskande fullgörande, debiteras de merkostnader som uppkommer genom de eventuellt nödvändiga övertidstimmarna. Periodiskt debiterbart 
vederlag, exempelvis för service- eller underhållstjänster, förfaller till betalning i början av varje år. Om avtalet träder i kraft eller avslutas under året, ska 
detta vederlag betalas proportionellt. Vederlaget är indexreglerat enligt konsumentprisindex (Verbraucherpreisindex – VPI) 1996, varvid den månad då 
det periodiska vederlaget har avtalats utgör bas. Om VPI 1996 inte längre skulle publiceras, ersätts det av det index som ersätter detta eller som 
närmast motsvarar detta. WESTTECH har dessutom rätt att justera ett periodiskt debiterbart vederlag vid ändring av beräkningsgrunderna i enlighet 
med ovanstående bestämmelser. För betalning med befriande verkan och konsekvenserna av dröjsmål vid det periodiskt debiterbara vederlaget gäller 
övriga bestämmelser i denna avtalsparagraf. Kostnader som uppkommer i samband med tjänster eller varor från WESTTECH och för vilka ett 
periodiskt vederlag ska debiteras, exempelvis reseersättning eller traktamenten, debiteras separat och ska betalas i sin helhet av avtalsparten. Körtider 
räknas i detta sammanhang som arbetstid. Eventuellt separat avtalade kassarabatter och andra prisavdrag gäller inte längre om ett insolvensförfarande 
inleds mot WESTTECH. WESTTECH förbehåller sig rätten att debitera tjänster eller produkter som WESTTECH inte är skyldig att tillhandahålla enligt 
avtal men som avtalsparten har avropat och tagit i anspråk till det vid var tid gällande priset eller till ett rimligt pris. Detta gäller i synnerhet för varor eller 
tjänster som blir nödvändiga på grund av otillräcklig medverkan från avtalspartens sida eller som har förorsakats av användningen av varor, tjänster 
eller program som inte är levererade av WESTTECH. Eventuella kurser om och genomgångar av användningen av varor som har levererats eller ska 
levereras av WESTTECH ges endast – mot ersättning – efter en överenskommelse om detta. 
b) Förfallodag, fullgörande av betalningsskyldigheten 
Om inget annat har avtalats, förfaller hälften av vederlaget/köpeskillingen till betalning vid erhållande av orderbekräftelsen och resten vid leverans eller 
tillhandahållande för avhämtning samt efter erhållande av fakturan, utan avdrag för omkostnader eller andra avdrag. Om avtalspartens ekonomiska 
situation försämras, har WESTTECH rätt att besluta att det överenskomna vederlaget eller köpeskillingen omgående förfaller till betalning samt att 
endast utföra beställningen mot förskottsbetalning. Betalningar till WESTTECH görs med befriande verkan endast om de görs antingen genom 
överföring till det på fakturan angivna bankkontot eller kontant till ett organ som handelsrättsligt har rätt att företräda företaget. Inga andra personer har 
rätt att inkassera pengar, om de inte kan uppvisa en fullmakt att disponera över ekonomiska medel som uppfyller formkraven i paragraf 1. Som 
betalningsdag räknas den dag då betalningen har mottagits av WESTTECH, vid banköverföring är detta bokföringsdagen hos WESTTECHS bank. 
Växlar eller checkar tas endast emot under uttryckligt förbehåll för faktisk inbetalning. Samtliga därmed förknippade avgifter, kostnader och 
omkostnader betalas av avtalsparten. Utställande av egna eller främmande växlar gäller inte som betalning och ger inte rätt till någon eventuell 
kassarabatt. Avtalspartens innehållande av betalningar och invändningar att avtalet inte har fullgjorts på grund av att krav grundade på felansvar eller 
ersättningskrav har ställts är uteslutna, oberoende av om kraven visar sig vara berättigade eller inte. Förfallodagen för betalningen skjuts inte upp på 
grund av sådana krav. Om en kassarabatt har avtalats, börjar tidsfristen för kassarabatten löpa när fakturan skickas från WESTTECH. Oaktat en 
ingången kassarabattsöverenskommelse förfaller det avtalade vederlaget fortfarande till betalning enligt ovan. Eventuella krav på grund av felansvar 
eller påstådda motfordringar avbryter eller inhiberar inte tidsfristen för kassarabatt. En överenskommen kassarabatt blir grundlös om betalningen görs 
efter utsatt tidsfrist eller om inte hela beloppet betalas. WESTTECH har rätt att använda inkomna betalningar enligt eget gottfinnande, oaktat eventuella 
uppgifter om hur betalningen ska användas med annan lydelse, till förfallna fordringar av alla typer, det vill säga även för påminnelseavgifter för 
indrivande av WESTTECHS krav, omkostnader, utlägg för vistelseortsefterforskningar, räntor respektive dröjsmålsräntor och i sista hand för 
huvudfordran. Vid dröjsmål är avtalsparten skyldig att ersätta WESTTECH för alla påminnelseavgifter, kostnader och kontantutlägg i samband med 
indrivningen av betalningen. Som uppfyllelseort för avtalspartens betalningsskyldighet avtalas WESTTECHS säte.  
c) Konsekvenser av dröjsmål: 
Vid betalning efter förfallodagen ska avtalsparten betala dröjsmålsränta med 1% per månad på det försent betalda beloppet utan formellt meddelande 
om att han är i dröjsmål. Beloppet förfaller till betalning omgående. Avtalsparten är vidare skyldig att ersätta WESTTECH för samtliga kostnader 
uppkomna genom dröjsmålet, exempelvis påminnelseavgifter, inkassokostnader, lagerkostnader samt eventuella processkostnader och 
utomprocessuella advokatkostnader. Vid avtalspartens dröjsmål har WESTTECH, utan inskränkning av övriga rättigheter, rätt att ställa in sina tjänster 
och/eller förlänga leveranstiden i rimlig mån, förklara att samtliga utestående fordringar, baserade på denna rättshandling eller andra rättshandlingar, 
har förfallit till betalning samt att avhämta redan levererade saker, utan att detta befriar avtalsparten från hans skyldigheter. WESTTECHS hävning av 
avtalet vid dessa handlingar föreligger endast vid en uttrycklig förklaring om detta från WESTTECH. Vid delbetalning anses det avtalat att tidsfristen har 
missats. Om en enda delbetalning inte görs i rätt tid eller om inte hela beloppet betalas, förfaller hela den resterande utestående fordran till omgående 
betalning. Om tidsfristen har missats, debiteras dröjsmålsränta enligt ovanstående bestämmelse.  
4. Avtalspartens skyldigheter: 
Vid montering utförd av WESTTECH är avtalsparten skyldig att se till att arbetena kan inledas omgående efter att WESTTECHS monteringspersonal 
har ankommit. Avtalsparten ansvarar för att de tekniska förutsättningarna för det verk [”Werk” enligt österrikisk rätt, i fortsättningen benämnt ”verk", ö.a.] 
eller det köpeobjekt som ska produceras föreligger och för att de tekniska anläggningarna, exempelvis inledningskablar, kablar, nätverk o.d., är i teknisk 
perfekt och driftklart skick samt att de är kompatibla med de verk eller köpeobjekt som WESTTECH ska producera. WESTTECH har rätt, men inte 
skyldighet, att kontrollera dessa anläggningar mot separat ersättning. Det finns ingen kontroll-, varnings- eller upplysningsskyldighet angående 
eventuella av avtalsparten tillhandahållna underlag, lämnade uppgifter eller anvisningar och WESTTECH har inget ansvar för detta. Beställningen 
lämnas oberoende av eventuella nödvändiga myndighetstillstånd som avtalsparten ska inhämta. 
5. Kvittningsförbud och överlåtelseförbud: 
Avtalsparten har inte rätt att kvitta sina fordringar mot fordringar från WESTTECH. Avtalsparten får överlåta sina krav enligt avtalsförhållandet med 
WESTTECH, i synnerhet krav på grund av felansvar och ersättningskrav till tredje man endast med uttryckligt samtycke upprättat i enlighet med 
formkraven i paragraf 1. 
6. Säkerhetsrätter: 
a) Äganderättsförbehåll 
Samtliga varor förblir WESTTECHS egendom, även efter överlämnandet, fram till dess att hela det avtalade priset jämte sidoavgifter har betalats. Så 
länge det finns fordringar enligt något avtal mellan WESTTECH och avtalsparten får avtalsparten inte sälja, hyra ut, låna ut, pantsätta eller ge bort 
varorna eller skicka dem utomlands utan godkännande från WESTTECH. Äganderättsförbehållet gäller, oaktat en sådan disposition över varan från 
avtalspartens sida, även i det fall då tredje man har erhållit rättigheter till varorna i god tro. WESTTECH har fram tills dess att företagets fordringar är 
fullständigt betalda rätt att när som helst övertyga sig om att varan finns kvar och undersöka dess tillstånd. Om varan skulle utmätas av tredje man, är 
avtalsparten skyldig att omgående meddela WESTTECH med rekommenderat brev. Till detta ska utmätningsprotokollet samt en sanningsförsäkran, 
innehållande en förklaring om att den utmätta varan är identisk med den av WESTTECH levererade varan och att varan ännu inte är betald, bifogas. 
Om ett insolvensförfarande inleds mot avtalsparten är avtalsparten skyldig att omgående meddela WESTTECH och att avskilja samtliga saker och 
fordringar för vilka WESTTECH har ett äganderättsförbehåll. Kostnaderna för förfarandet betalas av avtalsparten. Utmätning av den under 
äganderättsförbehåll levererade varan på uppdrag av WETTECH anses inte vara ett avstående från äganderättsförbehållet. WESTTECH har rätt att 
sälja den återtagna varan till tredje man utan att kontrollera om köpeskillingen är rimlig. Behållningen från försäljningen av de återtagna sakerna ska 
dras av från den ursprungliga prisfordran. Detta belopp, jämte ränta och alla omkostnader i samband med hävdandet av äganderättsförbehållet, ska 
avtalsparten ersätta WETTECH för eller avräkna från den redan betalda köpeskillingen. 
b) Säkerhetscession: 
Avtalsparten avträder samtliga fordringar som han har på grund av avyttring, behandling, hopblandning, nyttjande eller användning av den av 
WESTTECH levererade varan till WESTTECH för indrivning. Avtalsparten förbinder sig att, till dess att fullständig och i enlighet med paragraf 3 
vederbörlig betalning av hela vederlaget har fullgjorts göra en notering om denna avträdelse i sin bokföring och på sina fakturor samt att informera sina 
gäldenärer om detta, annars blir han skyldig till ersättning. På begäran ska han ställa alla underlag och all information som krävs för att göra de 
överlåtna fordringarna och anspråken gällande till WESTTECHS förfogande.  
c) Retentionsrättigheter: 
WESTTECH har rätt att, för säkring av sina fordringar från denna rättshandling och andra rättshandlingar med avtalsparten, kvarhålla produkterna och 
varorna till dess att samtliga utestående fordringar i affärsförbindelsen har reglerats. Vidare har WESTTECH rätt att, för säkring av sina fordringar från 
denna rättshandling och andra rättshandlingar med avtalsparten, kvarhålla saker som avtalsparten har överlämnat till WESTTECH för bearbetning eller 
förädling tills dess att samtliga utestående fordringar i affärsförbindelsen har reglerats. Avtalsparten förbinder sig att vid dröjsmål med sina egna 
skyldigheter godkänna WESTTECHS realisation av dessa saker enligt eget gottfinnande. WESTTECH har rätt att använda behållningen från denna 
realisation till betalning av samtliga fordringar från denna rättshandling och andra rättshandlingar med avtalsparten enligt tillämpliga delar i 
bestämmelsen i paragraf 3.b) om avbetalningsordningen. 
d) Bankgarantier, borgensförbindelser etc.: 
Avtalsparten ska i skriftlig form bevisa eventuella avtalade bankgarantier, borgensförbindelser och liknande säkerheter för säkring av WESTTECHS 
fordringar för WESTTECH innan beställningen accepteras. Skulle WESTTECH acceptera beställningen utan detta bevis, har WESTTECH rätt att 
avvakta med tillhandahållandet av sina tjänster och varor tills dess att detta bevis har lämnats. För frågan när en leveranstid inleds och löper ska 
bestämmelsen i paragraf 7 om inledning av leveranstiden vid ställande av säkerhet tillämpas. 
7. Leveranstid, godkännande, avtalspartens dröjsmål med mottagande: 
Eventuella av WESTTECH nämnda tidsfrister, i synnerhet leveransdatum, är endast bindande om de skriftligen har angetts vara bindande.  

Ändringar av beställningen – oavsett av vilka skäl dessa görs – gör att överenskomna tider och tidsfrister inte längre gäller, om inte något annat avtalas. 
Tidsfrister för tillhandahållandet av varor och tjänster förlängs respektive datum förskjuts i rimlig mån vid force majeure eller hinder, exempelvis 
driftstörningar, myndighetsåtgärder eller myndighetsingripanden, energiförsörjningsproblem, bortfall av en leverantör som är svår att ersätta, strejk, 
stopp i trafikleder, dröjsmål vid tullklarering etc., som påverkar varan eller tjänsten. Om inget annat har avtalats börjar leveranstiden löpa tidigast dagen 
för beställningsbekräftelsen, den dag då avtalsparterna har uppfyllt alla de tekniska, handelsmässiga och andra förutsättningar som åligger dem eller 
den dag då WESTTECH erhåller en avtalad handpenning eller då en avtalad säkerhet ställs. Avgörande för när leveranstiden inleds är den av dessa tre 
händelser som inträffar sist. Övertagandet av leveranser från WESTTECH genom avtalsparten ska ske så snart WESTTECH har angett sin beredskap 
att tillhandahålla varor eller tjänster. Obetydliga avvikelser ger inte avtalsparten rätt att vägra godkännandet. Om avtalsparten hamnar i dröjsmål med 
godkännandet av beställda varor, har WESTTECH, efter sättande av en rimlig tilläggstid om högst 14 dagar, rätt att häva avtalet och/eller kräva 
skadestånd på grund av bristande fullgörande. Om avtalsparten inte tar avtalade tjänster i anspråk trots WESTTECHS beredskap att tillhandahålla 
varor och tjänster, blir avtalsparten skyldig att betala hela det avtalade respektive rimliga vederlaget. WESTTECH har även rätt att häva det aktuella 
avtalet och/eller kräva skadestånd på grund av icke fullgörande. WESTTECH har rätt att göra delleveranser eller förtida leveranser och att debitera 
dessa. Om leverans efter avrop har avtalats, anses tjänsten/köpeobjektet vara avropat senast sex månader efter beställningen. Vid överlåtelse av 
WESTTECHS företag, verksamhet eller en del av verksamheten till en annan person, och därigenom även överlåtelse av det aktuella avtalet, är det 
solidariska ansvaret för avtalsskyldigheterna enligt 1409 § i den österrikiska civillagen (ABGB) uteslutet.  
8. Risken och leverans: 
Risken övergår till avtalsparten så snart WESTTECH håller köpeobjektet/kontraktsföremålet redo för avhämtning i fabriken eller på lagret, och detta 
oberoende av om WESTTECH överlämnar sakerna till en fraktförare eller transportör eller inte. Leveransen, lastningen och lossningen samt 
transporten sker alltid på avtalspartens risk. Avtalsparten godkänner varje fackmässigt transportsätt. Transportförsäkring tecknas endast efter skriftlig 
beställning från avtalsparten. WESTTECH har rätt att vid leverans låta inkassera emballage- och leveranskostnader samt vederlaget eller 
köpeskillingen via efterkrav från avtalsparten, om avtalspartens ekonomiska situation försämras eller om en kreditlimit som avtalats med WESTTECH 
överskrids. Uppfyllelseort för samtliga WESTTECHS åligganden är WESTTECHS fabrik.  
9. Felansvar, ansvar, avtalsvite: 
WESTTECH har ett felansvar enligt nedanstående bestämmelser: 
a) Som tidsfrist för felansvar för fast och lös egendom avtalas 6 månader från riskens övergång i enlighet med dessa allmänna affärsvillkor. b) 
WESTTECH har inom ovannämnda tidsfrist ansvar för fel som förelåg vid överlämnandet, varvid bevisbördan för detta ligger på avtalsparten. c) 
Avtalsparten ska, för att inte förlora sina krav på grund av felansvar och/eller ersättningskrav, utan dröjsmål efter mottagandet av varan respektive efter 
utförandet av tjänsten skriftligen meddela felet samt detaljerat beskriva felet och möjliga orsaker till felet. Reklamationen ska göras på WESTTECHS 
säte och avtalsparten ska överlämna de reklamerade varorna eller kontraktsföremål om detta låter sig göras. Efter genomförandet av godkännandet är 
en reklamation utesluten. Avtalsparten ska möjligen på egen bekostnad anlita fackmän för att undersöka varan innan godkännandet. Om han 
underlåter att göra detta, är en senare invändning att ett fel inte var möjligt att upptäcka inte tillåten. Krav på grund av felansvar därutöver är uteslutet. 
Vidare är krav på grund av felansvar och ersättningskrav från avtalspartens sida uteslutna, om de tekniska anläggningarna som han själv eller personer 
som handlar på uppdrag av honom ska tillhandahålla, exempelvis inledningskablar, kablar, nätverk o.d., inte är i teknisk perfekt och driftklart skick eller 
inte är kompatibla med de kontraktsföremål eller köpeobjekt som WESTTECH ska producera. Krav på grund av felansvar och ersättningskrav är även 
uteslutet vid fel som har uppkommit genom icke fackmässig hantering eller överbelastning, om lagstadgade eller av WESTTECH utfärdade manualer 
eller installationsanvisningar inte följs, om leveransobjektet har tillverkats enligt avtalspartens riktlinjer och felet kan hänföras till dessa riktlinjer eller 
ritningar, om avtalsparten eller tredje man har utfört en felaktig montering eller idrifttagning, vid normalt slitage, vid transportskador, vid icke fackmässig 
förvaring, vid funktionsstörande driftsförhållanden (exempelvis otillräcklig strömtillförsel), vid kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan, vid icke 
genomfört, nödvändigt underhåll eller vid dåligt skötsel.  
WESTTECH har rätt att företa eller låta företa varje undersökning som WESTTECH anser vara nödvändig även om varan eller kontraktsföremålet 
därigenom blir obrukbart. Om denna undersökning visar att WESTTECH inte är ansvarigt för några fel, ska avtalsparten stå för rimliga kostnader för 
denna undersökning. Om kontraktsföremålen tillverkas på grundval av ritningar, modeller eller andra specifikationer från avtalsparten, har WESTTECH 
endast felansvar för utförandet enligt villkoren. Om avtalsparten utan föregående skriftligt godkännande från WESTTECH gör ändringar i det 
överlämnade köpeobjektet eller kontraktsföremålet, gäller inte WESTTECHS ansvar för fel/skadeståndsskyldighet längre. När de sekundära 
felansvarskraven görs gällande har WESTTECH enligt eget gottfinnande rätt att avvisa ett krav på hävning med ett prisavdragsanspråk, om det inte rör 
sig om ett väsentligt fel som inte kan åtgärdas. Samtliga kostnader som uppkommer i samband med åtgärdandet av felet, exempelvis transport-, ur- 
och inmontering samt körning, ska avtalsparten stå för. På WESTTECHS begäran ska avtalsparten tillhandahålla den nödvändiga arbetskraften utan 
kostnad. Ansvaret för fel innebär endast utbyte av den berörda delen, i förekommande fall genom motsvarande reparation. WESTTECHS ansvar för fel 
är alltid begränsat till felansvaret från leveransföretagen. Kostnader för löner och ur- och inmontering samt leverans- och transportkostnader ingår inte i 
felansvaret. Avtalsparten har inte rätt att kräva ersättning från WESTTECH för eget åtgärdande av felen, utom om WESTTECH har godkänt detta 
skriftligen. WESTTECHS åtgärdande av fel påverkar inte tidsfristen för felansvar. I synnerhet förlänger ett avhjälpande eller ett försök till avhjälpande 
inte den ursprungligen avtalade tidsfristen om 6 månader från leveransen. Ett ansvar för WESTTECH för avtalspartens skador oberoende av rättslig 
grund – inklusive dröjsmål, omöjlighet, dåligt fullgörande och utomobligatoriskt ansvar – är uteslutet, utom om skadan har uppkommit på grund av 
uppsåt eller grov vårdslöshet. Avtalsparten har bevisbördan för uppkomsten av skadan samt storleken på skadan, kausaliteten, lagstridigheten och 
vållandet. Uteslutandet av ansvaret gäller i synnerhet även för ersättningskrav för följdskador till felet, indirekta skador, utebliven vinst, ränteförluster, 
andra förmögenhetsskador, skador på grund av driftstörningar, förlust av data, brott mot skyldigheten att skydda tredje man och för anspråk gentemot 
avtalsparten från tredje man. Om tredje man ställer krav på avtalsparten, ska avtalsparten hålla WESTTECH skadeslös för detta och se till att talan inte 
väcks mot WESTTECH. Ett eventuellt ansvar för WESTTECH begränsas i vart fall till ett belopp som maximalt uppgår till det avtalade vederlaget eller 
köpeskillingen för den aktuella beställningen. De avtal som WESTTECH har övertagit övertas endast med förbehåll för denna ansvarsbegränsning. Ett 
ansvar därutöver för WESTTECH är uttryckligen uteslutet. Om den totala skadan överstiger maxbeloppet, minskas ersättningskraven för varje 
skadelidande proportionellt. Avtalsparten ska utan dröjsmål informera WESTTECH om upptäckta fel i varorna eller kontraktsföremålet, annars går 
rätten att göra anspråk på ersättning förlorad. Skadeståndsanspråken ska i vart fall göras gällande vid domstol inom sex månader räknat från 
godkännandet av varan, dock senast när skadan upptäcks, annars går anspråken förlorade. Den enligt ovanstående paragraf 8.c) fastställda 
skyldigheten till reklamation utan dröjsmål vid godkännandet av varan berörs inte av detta. Avtalsparten kan i första skedet endast kräva avhjälpande 
eller omleverans av saken/verket som skadestånd; endast om båda dessa alternativ är omöjliga eller om de är förknippade med oproportionerliga 
kostnader för WESTTECH kan avtalsparten omgående kräva kontant ersättning. Om eventuella villkor för montering, idrifttagning och användning eller 
tillståndsvillkor från myndigheter inte följs, är ansvar generellt uteslutet. Avtalsparten är skyldig att se till att alla användare följer bruksanvisningen för 
den levererade varan/det levererade kontraktsföremålet. I synnerhet ska avtalsparten utbilda och instruera sin personal och andra personer som 
kommer i kontakt med varan eller kontraktsföremålet. Skadeståndsansvar för sakskador enligt produktansvarslagen samt produktansvarsanspråk som 
kan härledas från andra bestämmelser är uteslutet, om detta är möjligt enligt lag. Avtalsparten är skyldig att ålägga sina eventuella avtalsparter denna 
friskrivning från ansvar för produktansvarsanspråk. Regressrätt för avtalsparten gentemot WESTTECH för anspråk enligt produktansvarslagen är 
uteslutet. Avtalsparten ska teckna tillräckliga försäkringar för produktansvarsanspråk och i detta avseende hålla WESTTECH skadeslös och se till att 
talan inte väcks mot WESTTECH. Om ett avtalsvite är avtalat utesluter detta att avtalsparten gör gällande ett skadeståndsanspråk därutöver. 
WESTTECH har rätt att, istället för att betala avtalsvitet, ersätta en skada som uppgår till ett lägre belopp.  
10. Hävning, avtalets upphörande: 
WESTTECH har rätt att häva avtalet vid dröjsmål utan att först ange en tilläggstid. I detta fall har WESTTECH rätt att debitera samtliga av WESTTECH 
utförda leveranser och att ange att vederlaget är förfallet till betalning. I detta fall ska bestämmelserna i paragraf 3.b) om förfallodag och fullgörande av 
betalningsskyldigheten tillämpas i tillämpliga delar. Detta stycke gäller även i det fall avtalet upphör att gälla på grund av att ett insolvensförfarande 
inleds mot WESTTECH, om skyldigheterna från båda sidor inte alls har fullgjorts eller inte har fullgjorts i sin helhet och konkursförvaltaren inte övertar 
avtalet enligt 21 § i den österrikiska insolvenslagen (Insolvenzordnung – IO). WESTTECH har emellertid i detta fall rätt att erbjuda att avtalet fortsätter 
att löpa. Om fullgörandet av avtalet blir omöjligt av skäl som WESTTECH inte ansvarar för, befrias WESTTECH från skyldigheten att utföra sina 
leveranser. WESTTECH har därutöver rätt att häva avtalet om, efter det att avtalet har fått rättslig verkan, omständigheter blir kända som gör att det 
uppkommer tvivel på att avtalsparten kommer att fullgöra avtalet. Vid en sådan hävningsförklaring har avtalsparten inte rätt till några anspråk. 
Avtalsparten avstår från angripande/justering av detta avtal på grund av misstag. 
11. Industriella skyddsrätter: 
Avtalsparten ansvarar för att konstruktionsuppgifter, ritningar, modeller eller andra specifikationer som har överlämnats för tillverkningen inte innebär ett 
intrång i tredje mans industriella skyddsrätter. Vid intrång i skyddsrätter ska avtalsparten hålla WESTTECH skadeslöst och se till att talan inte väcks 
mot WESTTECH. Mjukvara, ritningar, skisser, offerter och andra tekniska underlag, som också kan vara en del av anbudet, förblir alltid WESTTECHS 
immateriella egendom, liksom prover, kataloger, prospekt, bilder o.d. Användning, mångfaldigande, reproduktion, distribution, publicering, visning och 
överlämning till tredje man får endast ske med WESTTECHS uttryckliga tillstånd.  
12. Mjukvara: 
Om det i leveransen/köpeobjektet även ingår mjukvarudelar eller datorprogram, ger WESTTECH avtalsparten, med iakttagande av avtalsvillkoren och 
underlagen (exempelvis manualen), en icke överlåtbar och icke ensam nyttjanderätt på den avtalade monteringsorten. Utan föregående skriftligt 
godkännande från WESTTECH har avtalsparten inte rätt till att kopiera eller ändra mjukvaran, göra den tillgänglig för tredje man eller använda den för 
andra syften än de som uttryckligen har avtalats, annars går samtliga anspråk förlorade. Detta gäller i synnerhet för källkoden. Felansvaret för 
mjukvaran gäller bara för mjukvarans överensstämmelse med de vid avtalets tecknande överenskomna specifikationerna, om mjukvaran används enligt 
installationskraven och motsvarar de vid var tid gällande användningsvillkoren. WESTTECH garanterar inte att mjukvaran är felfri eller att den fungerar 
oavbrutet eller felfritt. Fel kan inte uteslutas. Avtalsparten ska tillhandahålla den hårdvara som krävs för användningen av mjukvaran, om denna inte 
ingår i leveransomfattningen enligt avtalet. WESTTECH har inget felansvar eller ansvar om mjukvaran inte fungerar på grund av bristande 
hårdvaruförutsättningar – om denna ska tillhandahållas av avtalsparten enligt denna bestämmelse. Valet av och specifikationen för den av WESTTECH 
erbjudna mjukvaran görs av avtalsparten, som ska se till att den är kompatibel med de tekniska förhållandena på plats. Avtalsparten är ansvarig för 
användningen av mjukvaran och de därmed uppnådda resultaten. För mjukvara som ska tas fram individuellt framgår specifikationerna, speciella 
funktioner, hård- och mjukvaruförutsättningarna, installationskraven, användningsförutsättningarna och handhavandet uteslutande av den 
kravspecifikation som ska upprättas skriftligt mellan avtalsparterna. Avtalsparten ska ställa den information som krävs för framtagandet av individuell 
mjukvara till förfogande innan avtalet tecknas.  
13. Sekretess, dataskydd: 
Avtalsparterna är skyldiga att hemlighålla den andra partens företags- och affärshemligheter samt annan konfidentiell och skyddsvärd information och 
förhållanden som anförtros eller blir kända i samband med fullgörandet av avtalet, och inte använda dessa uppgifter för egna eller andras syften utan 
endast för det berättigade fullgörandet av sina uppgifter. Denna sekretesskyldighet gäller inte för information som redan är känd eller som blir känd 
utanför avtalets ram. Lagstadgad sekretesskyldighet därutöver påverkas inte. Denna sekretesskyldighet fortsätter att gälla efter avtalets upphörande. 
14. Allmänna slutbestämmelser: 
Enskilda verkningslösa avtalsvillkor påverkar inte övriga klausulers giltighet och ska av avtalsparterna ersättas av sådana bestämmelser som så långt 
som möjligt uppfyller det ekonomiska intresse och det rättsliga ändamål som var avsett att uppnås med den verkningslösa bestämmelsen. Avtalsparten 
ska skriftligen omgående meddela WESTTECH ändringar av namn, firma, adress, juridisk form eller annan relevant information. Uppfyllelseort för båda 
avtalsparter är WESTTECHS säte. Avtalsparterna avtalar tillämpning av österrikisk rätt på alla tvister om detta avtal, med uteslutande av FN:s köplag, 
samt att endast den domstol i vars domsaga WESTTECHS säte ligger är lokalt behörig domstol. 


