Allmänna villkor AMS Sweden AB
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller vid AMS Sweden AB, org. nr 559032-5386, Näsvägen 17, 341 34
Ljungby (”AMS”) tillhandahållande av tjänster så som reparation, service, ombyggnation, säkerhets- och
prestandakontroll eller utbildning (”Tjänsterna”) till er som kund (”Kunden”). Villkoren ska äga företräde
framför Kundens inköpsvillkor oavsett om AMS invänt mot dessa eller ej, om AMS inte i skrift uttryckligen
godkänt användning av Kundens villkor. Villkoren ska även äga företräde framför de bestämmelser som framgår
av standardvillkoren under rubriken ”Övriga tillämpliga villkor”.

Förutsättningar för utförande av Tjänsterna
Tjänsterna utförs på av Kunden ägd eller hyrd utrustning, inklusive däri ingående mjukvara (”Kundens
Utrustning”). Utförandet innefattar att AMS måste förfoga över Kundens Utrustning exempelvis genom
reparation, ändring, eller ombyggnation. AMS kan också, om uppdraget enligt AMS bedömning kräver det, eller
om detta underlättar utförandet av Tjänsterna till gagn för Kunden, komma att göra tillfälliga eller varaktiga
kopior av Kundens Utrustning eller av därtill hörande dokumentation, så som exempelvis ritningar och manualer
(”Dokumentationen”).
Kunden garanterar att denne inhämtat erforderliga rättigheter från tredje part för att AMS vid utförandet av
Tjänsterna ska kunna förfoga över Kundens Utrustning och Dokumentationen på så sätt som Parterna
överenskommit, eller vad Kunden annars rimligen kan förvänta sig utifrån Tjänsternas karaktär och gällande
branschpraxis.
Kunden ska hålla AMS skadeslös för all typ av skada, kostnad eller förlust, som AMS drabbas av till följd av
anspråk om att AMS vid förfogande över Kundens Utrustning eller Dokumentationen vid utförande av
Tjänsterna gör eller gjort intrång i tredje parts immateriella rättighet eller företagshemlighet.

Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk lag ska tillämpas på Villkoren. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av
svensk allmän domstol med Halmstad tingsrätt som första instans.

Övriga tillämpliga villkor
Utöver ovan villkor, ska nedan standardvillkor tillämpas på Tjänsterna:
Typ av tjänst

Inom Norden

Utom Norden

Reservdelar

NU15 & NR15

Orgalime M17 & Orgalime R17

Akutservice

NR15

Orgalime R17

Ombyggnation

NLM19

Orgalime SI14

Säkerhets- och prestandakontroller

NU15

Orgalime M17

Transport

FCA (Incoterms) Näsvägen
17, 341 34 Ljungby

FCA (Incoterms) Näsvägen 17, 341
34 Ljungby

AMS Sweden AB

+46 (0)76 760 1492

Näsvägen 17

info@amssweden.com

+46 (0)76 760 1493

341 34 Ljungby

www.amssweden.com

+46 (0)76 760 1494

SWEDEN

