
1. Tillämplighet och tillämpningsområde
1.1 SLF är utbytbara (dispositiva), dvs. villkoren däri gäller om

inte beställaren och leverantörer uttryckligen kommit öve-
rens om annat. SLF reglerar inte uttömmande parternas
inbördes rättigheter och skyldigheter; parterna förutsätts
själva bestämma prestationens närmare innehåll samt vid
behov fastställa ytterligare villkor.

1.2 Villkoren gäller för förpackningsproduktion och är tillämpliga
på avtal mellan grafiska företag och beställare av förpack-
ningar.

2. Tilläggsprestationer
Avtal om tilläggsprestationer, dvs. prestationer som inte
omfattas av avtalet mellan leverantören och beställaren,
träffas särskilt.Särskilt avtal krävs dock inte för sådana extra
insatser som en leverantör normalt gör för att uppfylla kra-
vet på fackmässighet.
Tilläggsprestationer är bl.a.
a) ändringar eller andra åtgärder av nämnvärd omfattning
som beställaren beordrat eller som orsakats av att materiel
som beställaren tillhandahållit inte kan användas i befintligt
s k i ck .
b) icke förutsedd forcering orsakad av försening på bestäl-
larens sida.

3. Offert m m
3.1 Leverantörens offert gäller, med reservation för mellankom-

mande avtal, under 30 dagar räknat från offertdatum, om
annan tid inte angetts. Beställarens antagande svar skall ha
kommit leverantören tillhanda inom denna tid.

3.2 Om beställaren skall tillhandahålla prepress eller annat
materiel skall leverantören ange de kvalitets- och andra krav
som materielet skall uppfylla.

3.3 Beställaren förutsätts genom provpackning eller på annat
sätt ha förvissat sig om att förpackningens utformning och
förpackningsmaterialet är lämpliga för sitt ändamål.

3.4 Om leverans skall ske efter avrop och köparen uppskjuter
ett eller flera avrop har leverantören rätt att fortsätta tillverk-
ningen enligt leveransplanen och få betalt enligt avtalet om
inte beställaren ersätter leverantören de kostnader som
leveransförskjutningen medför.

4. Pris
4.1 Offererat eller avtalat pris inbegriper inte ersättning för till-

läggsprestationer av nämnvärd omfattning.Avser leverantö-
ren att debitera för en sådan prestation skall beställaren
snarast möjligt informeras. Andra extra insatser än tillägg-
sprestationer behöver leverantören inte avisera och de får
debiteras på löpande räkning.

4.2 Priset innefattar inte mervärdesskatt eller andra offentliga
pålagor eller förpackningsavgifter som uttas hos leverantö-
ren på grund av producentansvar enligt lag.Beställaren sva-
rar för dessa även när de fastställs i efterhand.

4.3 Frakt och emballage utom lastpallar ingår i priset, såvida
annat inte avtalats.

5. Leveransplats
Leverans sker på leverantörens tillverknings- eller lagerstäl-
le, såvida inte annat avtalats.

6. Risk- och kostnadsfördelning
6.1 Leverantören står risken om prestationen, vid avropsavtal

delprestationen, förstörs eller skadas före leveransdagen,
eller om denna inte är bestämd den leveransdag som
beställaren i tid underrättats om. Därefter står beställaren
risken.

6.2 Motsvarande gäller i fråga om fördelningen av ansvaret för
kostnader för prestationen eller delprestationen, t ex för
vård och försäkring.

7. Förseningar
7.1 Om prestationen inte levereras i rätt tid  och förseningen

inte beror på beställaren har denne rätt till ersättning för
direkta kostnader som förseningen medfört.Beställaren har
dessutom rätt att häva avtalet
a) om beställaren då avtalet ingicks gjort klart för leverantö-
ren att leverans måste ske punktligt på avtalad dag.
b) om det av avtalet eller av annan för leverantören känd
omständighet klart framgår att prestationen är onyttig för
beställaren efter viss tidpunkt och leverans inte skett dess -
förinnan.
Hävningsrätt saknas vid annan leveransförsening.

7.2 Om beställaren inte tillhandahåller sitt materiel eller inte full-
gör annan avtalad åtgärd i tid har leverantören rätt till ersätt-
ning för direkta kostnader som förseningen medfört.Om för-
seningen medför väsentlig olägenhet för leverantören har
denne även hävningsrätt.

7.3 Om leverantören finner att leveranstiden sannolikt inte kan
hållas och förseningen får antas vara av väsentlig betydel-
se skall beställaren aviseras utan dröjsmål.Orsaken till den
befarade förseningen skall anges liksom när leverans kan
ske. Medför förseningen att prestationen blir onyttig för
beställaren får denne häva avtalet enligt punkt 7.1.

7.4 Motsvarande aviseringsskyldighet föreligger för beställaren
vid befarad försening med att tillhandahålla materiel eller att
vidta annan åtgärd.Medför förseningen väsentlig olägenhet
får leverantören häva avtalet enligt punkt 7.2.

8. Fel i prestationen
8.1 Prestationen är felaktig om den i fråga om kvalitet och andra

egenskaper samt upplaga avviker från vad parterna avtalat
eller från vad som följer av SLF-villkoren.

8.2 Som fel anses inte
a) avvikelser och variationer i fråga om prestationens
beskaffenhet som enligt fackmässig bedömning utgör ringa
avvikelse från prov, förlaga eller liknande eller från vad som
i övrigt kan anses vara avtalat med hänsyn till prestationens
art och karaktär.
b) avvikelser som beror på att beställaren inte fullgjort sina
åligganden enligt avtalet, t ex underlåtit att fullgöra sin prov-
ningsskyldighet enligt punkt 3.3, lämnat felaktigt materiel
eller underlåtit att beordra ändringar eller rättelser.
c) material- och tillverkningstoleranser som material- eller
andra underleverantörer gjort förbehåll om i sina avtal med
leverantören.
d) att den slutliga prestationen innehåller obrukbara enhe-
ter, t ex p g a limnings- eller stansningsfel eller skador,
understigande 1 %.

8.3 Som fel anses inte heller att prestationen skadas eller för-
ändras till följd av klimatpåverkan, t ex vid förvaring i utrym-
men med olämplig temperatur och luftfuktighet, eller till följd
av andra särskilda omständigheter som inte beror på leve-
rantören.

9. Upplageavvikelser
Under- och överupplaga intill 10 % godtas, såvida annat inte
avtalats. Detta gäller även vid delleverans.

10. Felpåföljder
10.1 Vid ett icke-allvarligt fel i prestationen, d v s om felet är

sådant att prestationen likväl är användbar för sitt ändamål,
är beställaren skyldig att godta denna, men har rätt att kräva
ett prisavdrag som motsvarar felet och få ersättning för
direkta kostnader.

10.2 Vid ett allvarligt fel, d v s om felet är sådant att prestationen
inte är användbar för sitt ändamål, och leverantören inte
avhjälper felet har beställaren rätt att kräva omleverans.
Medför reparation eller omleverans en försening som gör att
prestationen blir onyttig för beställaren har denne rätt att
häva avtalet och få ersättning enligt punkt 7.1.

10.3 Kvalitets- och mängdfel i delleverans medför inte rätt att
häva avtalet.

10.4 Vid bedömningen av om ett fel är av icke-allvarligt eller all -
varligt slag skall särskilt beaktas prestationens art och
karaktär, bl a kvalitetsnivå, utformning och utförande samt
användningsändamål och värde.

10.5 Vid felaktig prestation har leverantören, å sin sida, rätt att få
på egen bekostnad antingen avhjälpa felet eller företa omle-
verans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för bestäl -
laren.

11. Ansvar för materielfel
11.1 Beställaren svarar för fel eller skada som orsakas av fel i

digitalt eller annat materiel som beställaren tillhandahåller i
och för prestationens utförande eller som uppkommer vid
överföring av sådant materiel.

11.2 Leverantören svarar för fel på materielet som uppkommit vid
prestationens utförande.

11.3 Om leverantören uppmärksammar att digitalt eller annat
materiel som beställaren tillhandahållit är felaktigt eller inte
kan användas på avsett sätt, skall leverantören utan dröjs -
mål underrätta beställaren och begära dennes anvisningar.
Leverantören får därvid avbryta produktionen med rätt till
ersättning för kostnader som avbrottet medför.

12. Betalning
12.1 Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum.
12.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med STIBOR

(Stockholm Interbank Offered Rates) 90 dagar jämte 10 pro-
centenheter från förfallodagen.

13. Reklamation och talerätt
13.1 Anmärkningar mot fakturan skall göras utan dröjsmål efter

mottagandet.
13.2 Anmärkningar mot försening skall göras utan dröjsmål efter

det att beställaren fick kännedom om förseningen.
13.3 Anmärkningar mot fel i prestationen, skall göras utan oskä-

ligt dröjsmål efter mottagandet och preciseras skriftligen.
Riktigheten av EAN-koder och annan text skall beställaren
kontrollera omedelbart efter mottagandet.

13.4 Om beställaren vill föra talan mot leverantören för fel i eller
försening av prestationen skall talan väckas inom ett år efter
mottagandet.

14. Befarade avtalsbrott
14.1 Om det visar sig att beställarens ekonomiska förhållanden

är sådana att starka skäl finns att anta att betalning inte
kommer att ske i rätt tid, har leverantören rätt att avbryta
produktionen eller på leveransdagen hålla inne prestationen
i av vaktan på att beställaren ställer fullgod säke r h e t .
Underlåter beställaren att göra detta utan dröjsmål får leve-
rantören häva avtalet.

14.2 Beställaren har en motsvarande rätt hålla inne betalning,
kräva fullgod säkerhet resp häva avtalet, om starka skäl
finns att anta att leverantören inte kommer att fullgöra pre-
stationen i rätt tid.

15. Panträtt
Leverantören har panträtt i prestationen och all beställarens
egendom som han har i sin besittning till säkerhet för att

beställaren fullgör sina skyldigheter. Om beställaren inte
fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören rätt att själv
realisera panten på lämpligt sätt, om lagliga hinder eller hin-
der enligt SLF inte möter, och ur köpeskillingen täcka vad
han har att fordra.

16. Äganderätt till produktions- och offertmateriel
16.1 Äganderätten till film, try ck p l å t a r, klichéer, try ck va l s a r,

stansformar och annat material som leverantören tagit fram
själv eller genom annan för att kunna utföra prestationen till-
kommer leverantören, såvida annat inte avtalats .

16.2 Äganderätten till skisser, ritningar, modeller, prov och proto-
typer och andra anbudshandlingar och -föremål tillkommer
leverantören, såvida annat inte avtalats.

16.3 Patenträtten till uppfinning och rätten till design som gjorts
av leverantören eller för dennes räkning i samband med att
en förpackning tagits fram tillkommer denne, såvida annat
inte avtalats.

17. Förvaring
17.1 Leverantören ombesörjer på beställarens risk och bekost-

nad
a) förvaring av skisser, ritningar, modeller, prov, prototyper
och andra handlingar som beställaren överlämnat till leve-
rantören.
b) förvaring av den färdiga prestationen efter den avtalade
leveransdagen eller, om denna inte är bestämd, den leve-
ransdag som beställaren i tid underrättats om.
c) avtalad vidareför varing av prestationen, bl a då leveran-
tören vid avropsavtal förfarit enligt punkt 3.4 men inte påkal-
lat att beställaren skall överta förvaringen av leveransklar
prestation.

17.2 Förvaring och lagring skall ske fackmässigt.

18. Reproduktionsrätt m m
18.1 Beställaren och leverantören svarar gentemot varandra för

att de har rätt att utnyttja den programvara, inbegripet vida-
rebearbetning, som erfordrats för den grafiska prestationen.

18.2 Beställaren svarar gentemot leverantören för att inga rättsli-
ga hinder möter mot att framställa reproduktions- och tryck-
medier efter original som beställaren tillhandahåller, att
reproducera eller mångfaldiga tillhandahållet materiel eller
att utnyttja förpackningskonstruktioner och -design som
beställaren anvisat.

19. Underleverantör
19.1 Leverantören har rätt att helt eller delvis låta utföra presta-

tionen hos underleverantör, om inte beställaren uttryckligen
begärt att leverantören själv skall utföra prestationen eller
detta eljest framgår av omständigheterna.

19.2 Om beställaren eller leverantören anlitar underleverantör
ansvarar de mot andra parten för underleverantörens pre -
station och övriga partsförpliktelser som härrör från denna
såsom om de själva fullgjort prestationen.

20. Diskretionsskyldighet
20.1 Leverantören är skyldig att iaktta diskretion i enlighet med

vad god affärssed kräver beträffande sina affärsrelationer
med beställaren och sakinnehållet i avtalade prestationer.

20.2 Om beställaren begär det, skall leverantören vidta åtgärder
för att förhindra insyn från obehöriga vid prestationens utfö-
rande. Leverantören har därvid rätt till ersättning för extra
kostnader som åtgärderna medför, t ex särskilda rutiner
eller skyddsanordningar.

21. Begränsning av kostnads- och skadeersättning
21.1 Leverantörens ersättningsskyldighet gäller endast direkt för-

lust avseende själva den leve r e rade prestationen.
Ersättningsbeloppet är begränsat till prestationens pris.

21.2 Motsvarande begränsningar gäller beställarens ersättnings-
skyldighet.

22. Force majeure
Om prestationen inte kan fullgöras enligt avtalet på grund av
omständigheter utanför leverantörens kontroll som denne
inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades, utgör detta
grund för befrielse från ersättningsskyldighet och andra
påföljder. Motsvarande gäller vid förhinder på beställarens
sida.Om fullgörande förhindras mer än 2 månader har leve-
rantören resp beställaren rätt att frånträda avtalet genom
skriftligt meddelande.

23.Uppsägning av tillsvidareavtal
För avtal om fortlöpande prestationer utan överenskommen
slutdag är uppsägningstiden tre månader räknat från näst-
kommande månadsskifte.

24. Egen märkning
Leverantören har rätt att förse varje förpackningsenhet med
a) sin firma.
b) produktvarumärke.
c) uppgifter om patent- eller mönsterskydd.
d) erforderliga hanteringsanvisningar och varningstexter.

Tolkning och tvistlösning
Grafiska Kammaren avger på begäran utlåtande om huruvida en
viss grafisk prestation utförts fackmässigt samt om hur leverans-
villkoren i övrigt bör tolkas enligt god affärs- och branschsed.
Tvister som inte kan lösas genom frivillig uppgörelse avgörs av
allmän domstol.

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR FÖRPACKNINGSPRODUKTER 1996 (SLF 96)
Normalvillkor antagna 1996 av Svenska Kartongförpackningsföreningen inom Grafiska Företagens Förbund.Villkoren som anpassats till de speciella förhållandena vid
förpackningsproduktion, grundar sig på Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 1995 (ALG 95) som utarbetats av Grafiska Företagens Förbund i samverkan
med Annonsörföreningen, Föreningen Svensk Fackpress (Fackpressen), Svenska Bokförläggareföreningen, Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna),

Sveriges Reklamförbund och Svenska Veckopressens Tidningsutgivareförening (VECTU).


