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Artikel 1. Definitioner 

1.1 I dessa allmänna villkor avses med nedanstående begrepp och uttryck:  

Avtal: alla avtal mellan Mileway och Leverantören för tillhandahållande av Tjänster och/eller leverans av Varor, såväl 
som för uppdrag beställda av Mileway från Leverantörens, och alla juridiska och andra handlingar som är relaterade till 
ovanstående;  

Leverantör: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller Tjänster och/eller levererar Varor till Mileway eller den 
part som kommit överens med Mileway om att göra så;  

Material: material, såsom råvaror, hjälpmaterial, verktyg, ritningar, specifikationer, mjukvara eller annan egendom som 
levereras till Leverantören av Mileway eller å Mileways vägnar eller som Mileway stått kostnaderna för i syfte att fullgöra 
förpliktelser enligt Avtalet;  

Mileway: ett privat aktiebolag Mileway Sweden AB med säte i Stockholm och huvudsakligt verksamhetsställe på adress 
c/o Accountor Ekonomi & Rådgivning AB, Box 1126, 111 81 Stockholm, såväl som dess efterträdare under samma firma 
eller universella firma samt alla nuvarande eller i framtiden anslutna företag i Sverige och utomlands;  

Parter: Mileway och/eller Leverantören; 

Specifikationer: de tekniska och funktionella specifikationerna relaterade till Varorna och/eller Tjänsterna; 

Tjänster: de tjänster som ska tillhandahållas och/eller aktiviteter som ska utföras av Leverantören för Mileway inom 
ramen för ett uppdrag, inbegripet all rådgivning, alla prestationer och annan data, rapporter, arbeten, uppfinningar, 
knowhow, mjukvara, förbättringar, mönster, utrustning, anordningar, praxis, processer, metoder, koncept, prototyper, 
produkter och andra fungerande produkter och tillfälliga versioner av dem som är producerade eller förvärvade av 
Leverantören eller dess anställda eller dess representanter under tillhandahållandet av Tjänster enligt Avtalet; 

Varor: såväl materiella som immateriella tillgångar, inbegripet mjukvara, mönster, prototyper och relaterad 
dokumentation och förpackningar levererade av Leverantören till Mileway enligt Avtalet;  

Villkor: de nuvarande allmänna köpvillkoren.  

Artikel 2. Tillämplighet 

2.1 Villkoren är tillämpliga på alla rättsförhållanden mellan Mileway och Leverantören, inkluderande men inte begränsat till all 
tillämpning, alla erbjudanden, Avtal och andra rättshandlingar relaterade till tillhandahållandet av Tjänster och/eller 
leveransen av Varor. Om Villkoren är tillämpliga på ett sådant rättsförhållande ska de även vara tillämpliga på efterföljande 
liknande rättsförhållanden.  

2.2 Avsteg från, ändringar av och/eller tillägg till Villkoren eller Avtalen är endast giltiga under förutsättning att Mileway 
uttryckligen och skriftligen har accepterat dem och gäller endast i förhållande till det Avtal för vilket ändringarna och/eller 
tilläggen accepterats. I händelse av oförenlighet mellan en bestämmelse i Avtalet och en bestämmelse i dessa Villkor ska 
bestämmelsen i Avtalet ha företräde.  

2.3 Mileway har vid varje given tidpunkt rätt att förändra innehållet i dessa Villkor och anta den på nytt. I sådana fall ska det 
nya innehållet i dessa Villkor alltid gälla. 

2.4 Alla typer av allmänna villkor eller specifika villkor som tillämpas av Leverantören är inte tillämpliga och uttryckligen 
undantagna för Mileway.  

2.5 Om en eller flera bestämmelser i Villkoren är ogiltiga eller skulle bli ogiltigförklarade, är övriga bestämmelser i Villkoren 
fortfarande tillämpliga fullt ut. I förekommande fall ska Mileway och Leverantören förhandla fram och enas om nya 
bestämmelser som ersätter de bestämmelser som är eller har blivit ogiltigförklarade. I detta sammanhang ska den eller de 
ursprungliga bestämmelsernas syfte och innebörd beaktas så långt som det är möjligt.  
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Artikel 3. Erbjudanden och avtalsslutande 

3.1 Alla erbjudanden som tillhandahålls av Leverantören är oåterkalleliga och bindande och kan när som helst under en 
period på trettio (30) dagar accepteras av Mileway.  

3.2 I händelse av att Mileway accepterar ett erbjudande från Leverantören ska Avtalet anses ha ingåtts samtidigt som Mileways 
accept är skickad. Mileway är vidare enbart bunden av skriftliga accepter.  

3.3 I händelse av att Mileway beställer ett uppdrag utan erbjudande från Leverantören ska Avtal anses ha ingåtts enbart om 
Mileway erhåller en skriftlig bekräftelse av uppdraget från Leverantören inom fjorton (14) dagar från att begäran om 
uppdraget framställts. Ett Avtal anses inte ha ingåtts om någon del av Leverantörens bekräftelse av uppdraget skiljer sig 
från Mileways beställda uppdrag.  

3.4 Om ett Avtal kvalificeras som ett ramavtal ska ett Avtal ingånget under ramavtalet anses ha ingåtts vid den tidpunkt då 
Mileway skickat uppdraget som ska utföras inom ramen för ramavtalet.  

Artikel 4. Priser 

4.1 De avtalade priserna är angivna i SEK och exkluderar mervärdesskatt, såvida inte annat avtalats skriftligen, men inkluderar 
alla kostnader som är relaterade till utförandet av Avtalet, inklusive men inte begränsat till utgifter, transportkostnader, 
skatter, tullavgifter, andra avgifter, försäkringar, förpackningskostnader, flyttkostnader och alla installations- och 
monteringskostnader samt omkostnader som inte är direkt hänförliga till ett projekt med tillägg för en procentandel av vinsten 
och en procentandel för risker.  

4.2 De avtalade priserna och avgifterna är fastställda för det aktuella Avtalets löptid, såvida inte Avtalet anger de specifika och 
konkreta omständigheter som skulle kunna medföra en prisjustering samt det exakta sättet genom vilket priset kommer att 
justeras i sådana fall, om inte annat avtalats. 

4.3 Kostnader för erbjudanden, prover och provleveranser står Leverantören för.  

Artikel 5. Fakturering och betalning 

5.1 Alla fakturor som Leverantören skickar till Mileway ska uppfylla de krav som ställs i Avtalet eller som rimligen kan begäras 
av Mileway, inklusive inköpsordernumret.  

5.2 Leverantören ska endast fakturera de Tjänster som faktiskt utförts och/eller de Varor som faktiskt levererats, om inte 
Parterna skriftligen har avtalat om annat. Ovanstående gäller även i det fall Parterna avtalat om betalningsvillkor.  

5.3 Mileway betalar obestridda fakturor som har lämnats i enlighet med Avtalet inom trettio (30) dagar efter det att de 
mottagits av Mileway, om inte Parterna skriftligen har kommit överens om annat.  

5.4 Mileway har rätten att skjuta upp sin betalning och andra förpliktelser enligt samtliga Avtal så länge som Leverantören 
inte har uppfyllt sina skyldigheter mot Mileway. Rätten att skjuta upp betalning gäller till dess att Leverantören har fullgjort 
sina skyldigheter mot Mileway. 

5.5 Gällande de anställdas försäkringsavgifter, mervärdesskatt samt inkomstskatten och socialförsäkringsavgifterna som 
ska betalas i samband med verksamheten, som Mileway kan vara solidariskt ansvarig för, har Mileway alltid rätt att (i) 
betala dessa belopp till Leverantören genom betalning till sitt spärrade konto (om/i den mån det föreskrivs enligt tillämplig 
lag), eller (ii) hålla inne dessa belopp från det fakturerade beloppet och betala dem direkt till relevant 
industriförsäkringsnämnd eller skatteindrivaren på uppdrag av Leverantören. I sådana fall kommer betalning för detta 
att innebära att Mileway blir friskriven för detta. 

5.6 Mileway har rätt att kvitta utestående belopp till Leverantören mot eventuella rabatter som erbjudits och andra krav mot 
Leverantören eller företag kopplade till Leverantören, oavsett om dessa fordringar är betalningsbara och/eller kan juridiskt 
fastställas på ett enkelt vis.  

 



 

 

 

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR MILEWAY SWEDEN AB 

 
 

  3/8 

5.7 Betalning av en faktura ska inte anses vara ett godkännande av den Vara eller de Varor och/eller den Tjänst eller de 
Tjänster som omfattas.  

Artikel 6. Tillhandahållande av Tjänsterna 

6.1 Leverantören ska själv försäkra sig om det (nuvarande) skick kring och i närheten av arbetet innan aktiviteterna enligt Avtalet 
påbörjas och för detta syfte göra en platsundersökning av det faktiska läget, innefattande granskning av angränsande lokaler, 
konstruktioner och liknande, möjliga privat- eller offentligrättsliga begränsningar samt försäkra sig om vad som är 
genomförbart och ogenomförbart enligt offentlig rätt etc. Leverantören anses genomföra en sådan undersökning av det 
(nuvarande) skicket att dess rådgivning avseende de Tjänster som ska tillhandahållas och/eller de Varor som ska levereras 
är funktionellt genomförbar. I händelse av att rådgivningen inte är funktionellt genomförbar är Leverantören skyldig att 
uttryckligen i skrift påpeka detta för Mileway.  

6.2 Leverantören är skyldig att anställa kvalificerade och tillräckligt många medarbetare för fullgörande av Avtalet.  

6.3 Leverantören ska säkerställa att det finns en eller flera personer i Leverantörens organisation utöver den ordinarie 
kontaktpersonen som är medveten om Tjänsterna så att Mileway vid varje given tidpunkt har en kontakt som är medveten 
om arbetet och som kan ge Mileway tillfredställande service i händelse av sjukdom, ledighet eller annan frånvaro av den 
ordinarie kontaktpersonen.  
 

6.4 Leverantören ska informera Mileway i god tid om eventuella problem som uppstått i samordningen av olika rådgivare 
och/eller leverantörer i samband med tillhandahållandet av Tjänster och/eller leveransen av Varor och, om nödvändigt, 
samordna sin verksamhet därefter, utan hänsyn till huruvida Leverantören är ansvarig för ledningen och samordningen av 
aktiviteterna. 

6.5 Leverantören ska informera Mileway uttryckligen och i god tid om det finns en överhängande risk för förseningar till följd av 
ofullständig leverans av nödvändig information, data och/eller beslut, såväl som felaktigheter och bristfälligheter i 
informationen, datan och/eller de tagna besluten.   

6.6 Leverantören åtar sig att informera Mileway i god tid i händelse av stillastående i de planerade aktiviteterna eller vid 
misstanke om kommande stillastående.  

6.7 Mileway har vid varje given tidpunkt rätt att utse flertalet experter för verkställandet av projektet.  

6.8 Leverantören har inte rätt att agera som behörig företrädare för Mileway om inte Parterna skriftligen har avtalat om 
annat.  

Artikel 7. Leverans av Varor 

7.1 Om inte annat uttryckligen avtalats, levereras Varor "DDP" ("Delivery Duty Paid") som avses i Incoterms 2020 eller i varje 
fall enligt den senaste versionen av Incoterms vid den tidpunkt då avtalet ingås på den plats som anges av Mileway 
("Incoterms"). 

7.2 Leverantören ska strikt följa varje specifik typ av transport som eventuellt har avtalats.  

7.3 Leverantören ska leverera Varorna och/eller tillhandahålla Tjänsterna på det eller de avtalade datumen för leverans eller 
inom avtalad tid eller enligt avtalade leveransvillkor, som gäller som strikta tidsfrister, som angetts i Avtalet, om inte annat 
avtalats skriftligen. Om Varorna inte levereras och/eller Tjänsterna inte tillhandahålls inom avtalad tid eller på det eller de 
avtalade datumen på den avtalade platsen, har Leverantören brustit i att fullgöra sin del av Avtalet utan att det krävs 
meddelande därom. 

7.4 Leverantören är skyldig att informera Mileway i tid och på lämpligt vis om den exakta tidpunkten för leverans. Leverans vid 
en tidigare tidpunkt än det eller de avtalade datumen eller den avtalade tiden eller leverans i delar (även kallat delleveranser) 
äger endast rum vid föregående skriftligt godkännande av Mileway och förändrar inte de avtalade betalningsvillkoren. I 
händelse av att Leverantören levererar för tidigt eller genom delleveranser utan Mileways samtycke, har Mileway rätt att 
vägra dessa (delvisa) leveranser och returnera eller förvara dem på Leverantörens bekostnad och risk.  
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7.5 Mileway har rätt att skjuta upp leveransen av Varorna och/eller tillhandahållandet av Tjänsterna. I sådana fall ska 
Leverantören förvara, bevara, säkra och säkerställa att Varorna är förpackade lämpligt, separerat och igenkännligt. Om så 
är fallet är Leverantören skyldig att förvara Varorna åt Mileway utan extra kostnad fram till tidpunkten för den uppskjutna 
leveransen, förutsatt att det inte skapar oproportionerliga utgifter för Leverantören, i vilket fall Parterna ska förhandla för att 
kunna verkställa ett arrangemang som är rimligt och acceptabelt för båda Parter. Uppskjuten leverans innebär förlängning 
av den avtalade betalningsfristen.  

7.6 Utan hinder av bestämmelserna nedan i Artikel 10 avseende äganderätten till Materialet, ska äganderätten till och risken för 
Varorna övergå till Mileway vid leverans enligt tillämpliga Incoterms, oavsett om Mileway har hunnit erlägga full betalning för 
alla belopp som denne är skyldig Leverantören enligt Avtalet.  

Artikel 8. Juridiska skyldigheter 

8.1 Leverantören förväntas ha kunskap om och under fullgörandet av Avtalet följa all lagstiftning och alla föreskrifter, 
bestämmelser, rekommendationer och liknande, som hör till aktiviteterna och ligger inom Avtalets tillämpningsområde och 
som utfärdats av staten, länet, kommunen och/eller andra offentligrättsliga myndigheter eller institutioner.  

8.2 Leverantören ansvarar för att inlämnande av ansökningar och erhållande av nödvändiga tillstånd (med undantag för 
miljötillstånd) undantag, entréer och anslutningar, såsom sådana för fjärrvärme, fjärrkylning, gas, vatten, el och 
avloppssystem, telefon, tv, radio och andra datakablar, som krävs för tillhandahållandet av Tjänsterna och/eller leveransen 
av Varorna. De relaterade kostnaderna står Leverantören för. Registreringen av de definitiva anslutningarna i ägarens eller 
hyresgästens namn sker senast på leveransdagen. Kostnaderna för förbrukningen av energi och vatten, inklusive 
kostnaderna för fjärrvärme och fjärrkyla, utsläpp till avloppssystem, står Leverantören kostnaden för fram till leverans. 

8.3 Leverantören håller Mileway skadeslös för alla (skadliga) konsekvenser orsakade av bristande efterlevnad att följa 
ovannämnda bestämmelser helt eller delvis. Det är inte möjligt att åberopa okunnighet om berörda myndigheters föreskrifter 
och krav.  

Artikel 9. Paketering 

9.1 Leverantören ska förpacka och/eller säkra Varorna på ett sådant sätt att de når destinationen genom normal transport och 
kan lastas av där på ett säkert vis. Eventuella krav på paketering som meddelas av Mileway i tid kommer att följas strikt av 
Leverantören.   

9.2 Varorna som ska levereras får inte förpackas i förpackningar som är eller kan bli skadliga för miljön, misstänks vara det eller 
som på annat vis kan utgöra en fara för säkerhet, välbefinnande eller hälsa bedömt utifrån den senaste rönen vid 
leveranstillfället.  

Artikel 10. Material 

10.1 Om inte annat skriftligen överenskommits anses Leverantören ha samtyckt till att på egen bekostnad leverera maskiner, 
instrument och råvaror som är nödvändiga för uppfyllandet av sina skyldigheter enligt Avtalet.  

10.2 I händelse av att Mileway gör Material tillgängligt för Leverantören i syfte att uppfylla Leverantörens skyldigheter, ska sådana 
Material kvarstå som Mileways egendom och inte erbjudas tredje part utan Mileways föregående samtycke. Vidare får 
Materialen endast användas för att uppfylla Mileways beställningar. Alla Material ska (i) märkas som Mileways egendom, (ii) 
förvaras på Leverantörens risk, (iii) hållas i gott skick, (iv) förvaras åtskilt, (v) ersättas på Leverantörens bekostnad om 
nödvändigt, (vi) vara föremål för regelbunden lagerkontroll av Leverantören, och (vii) återlämnas omedelbart på Mileways 
första begäran. Leverantören ska erbjuda Mileway eller dess representanter tillgång till Materialen när som helst.  

10.3 Gällande Material som tillhandahålls av tredje part är endast de garantiutfästelser som gjorts av den tredje parten giltiga. 
Mileway är inte ansvarig för Materialets hållbarhet. Om Mileway trots det skulle hållas ansvarigt kommer dess ansvar alltid 
att vara begränsat till det högsta belopp som Mileways försäkringsbolag betalar ut. Mileway är inte ansvarigt för indirekt 
skada, inklusive följdförlust, utebliven vinst, förlorade besparingar och förlust av data samt skada på grund av driftsavbrott. 
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10.4 I motsats till bestämmelserna i artikel 7.6, ska ny egendom som ägs av Mileway anses ha uppkommit när Mileways Material 
har bearbetats in i Leverantörens varor.  

Artikel 11. Garantier 

11.1 Leverantören garanterar till Mileway att alla Varor och/eller Tjänster så långt som det är tillämpligt:  

a. är lämpliga för den åsyftade användningen och är nya och av god kvalitet och fria från fel i design, material, 

konstruktion och utförande; 

b. strikt följer Specifikationerna och alla andra krav enligt Avtalet; 

c. är fria från pant och belastningar; 

d. har designats, producerats och levererats i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive 

arbetsrätt och produktsäkerhet och, i den mån det är tillämpligt, hälso- och säkerhetsstandarder; och 

e. har levererats med och åtföljs av all information och alla instruktioner som behövs för en korrekt och säker 

användning. 

11.2 Dessa garantier är inte uttömmande och anses inte utesluta de garantier som följer av lag, Leverantörens standardgarantier 
eller andra rättigheter eller garantier för Mileway. Dessa garantier fortsätter att gälla efter leverans, undersökning, 
godkännande och betalning av Varorna och/eller Tjänsterna.  

11.3 Utan hinder av andra rättigheter som uppkommer genom Avtalet eller lag är garantierna i Artikel 11.1 giltiga under en period 
på trettiosex (36) månader efter dagen för slutförandet av leveransen i enlighet med Artikel 6 eller för en annan period som 
stadgas i Avtalet. Varor som reparerats och/eller Tjänster som återställts under garantiperioden garanteras under återstoden 
av garantiperioden för dessa Varor och/eller Tjänster. 

Artikel 12. Undersökning och godkännande 

12.1 Mileway har rätt att vid varje givet tillfälle inspektera eller låta inspektera Leverantörens aktiviteter, samt inspektera eller 
låta inspektera Varor och egendom, såsom men inte begränsat till allt material och all utrustning som ska användas av 
Leverantören vid fullgörandet av Avtalet, både under tillverkning, bearbetning och lagring samt efter leverans. 

12.2 På Mileways första begäran ska Leverantören ge Mileway eller dess representanter tillgång till produktion, bearbetnings- 
eller lagringsplats. Leverantören ska kostnadsfritt medverka vid besiktning och/eller testning. För det fall besiktning och/eller 
testning inte kan ske vid föreslagen tidpunkt till följd av Leverantörens agerande eller om besiktning och/eller testning måste 
göras om, ska de kostnader som uppkommer därav för Mileway bekostas av Leverantören.  

12.3 I händelse av att Mileway inte godkänner Varorna och/eller Tjänsterna kommer Mileway vara skyldig att meddela 
Leverantören om detta och Artikel 13 är då tillämplig. Leverantören kommer att vara skyldig att hämta varorna på egen 
bekostnad inom två (2) veckor efter ett sådant meddelande. Om Leverantören inte hämtar Varorna inom perioden på två (2) 
veckor, ska Mileway ha rätt att låta Varorna levereras till Leverantören på Leverantörens bekostnad eller förstöra Varorna 
med Leverantörens föregående samtycke utan hinder för de eventuella rättigheter som Mileway kan ha enligt Avtalet eller 
lag. Varor och/eller Tjänster som inte godkänts men betalats av Mileway ska återbetalas av Leverantören till Mileway och 
Mileway är inte skyldig att betala för Varor och/eller Tjänster som inte godkänts av Mileway.  

12.4 Inspektion, kontroller, tester och/eller försök som utförs av eller på uppdrag av Mileway eller avsaknad av sådana eller 
betalning för Varor och/eller Tjänster av Mileway utgör inte ett godkännande av Varorna och/eller Tjänsterna. Inspektion 
eller godkännande eller betalning för Varorna och/eller Tjänsterna av Mileway befriar inte Leverantören från dess 
skyldigheter, utfästelser eller ansvar och/eller garantier enligt Avtalet. 
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Artikel 13. Bristande överensstämmelse 

13.1 I händelse av att Varor och/eller Tjänster är defekta, inte följer Specifikationerna eller på annat sätt inte överensstämmer 
med kraven i Avtalet, är Mileway skyldig att meddela Leverantören om detta. Mileway har rätt att utan hinder av andra 
rättigheter eller tillgängliga rättsmedel enligt Avtalet eller lag, som de själva anser lämpligt:  

a. kräva regelefterlevnad av Leverantören; 

b. begära leverans av ersättningsvaror och/eller tjänster; 

c. kräva att Leverantören åtgärdar bristen genom reparation; 

d. häva Avtalet; eller 

e. sänka priset motsvarande värdet av de Varor som faktiskt levereras och/eller Tjänsterna som faktiskt tillhandahålls, även 
om detta skulle resultera i full återbetalning av det pris som betalats till Leverantören. 

13.2 Leverantören står för alla kostnader för reparationer, ersättning och transport av Varorna och/eller Tjänsterna som inte är 
avtalsenliga och kommer att gottgöra Mileway för alla kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till kostnader för 
inspektion, hantering och förvaring som rimligen uppkommer för Mileway i detta sammanhang. 

Artikel 14. Immateriella rättigheter  

14.1 Leverantören garanterar att Varorna och/eller Tjänsterna inte utgör eller begår intrång tredje parts immateriella 
rättigheter samt att hålla Mileway skadelöst från alla anspråk och krav från tredje tredje part i anslutning till ett intrång av den 
tredje partens immateriella rättigheter. 

14.2 Om inte Parterna skriftligen har kommit överens om annat tillkommer alla immateriella rättigheter som uppstår eller på annat 
sätt skapas vid fullgörandet av Avtalet uteslutande Mileway. Mileway är den fullständiga och ensamma ägaren av de dessa 
rättigheter, inklusive rättigheten att överlåta och modifiera de immateriella rättigheterna. Immateriella rättigheter inkluderar 
men är inte begränsade till alla upphovsrätter globalt, närstående rättigheter, ideella rättigheter, varumärken, 
designrättigheter, databasrättigheter, patenterbara uppfinningar och (ansökningar om) patent som omfattar eller bygger på 
idéerna, designerna, kommunikativa uttrycken, ritningarna, bilderna, sketcherna, utredningar, analyser, data, resultat, 
slutsatser och alla övriga föremål och varor som kvalificerar som immaterialrätt. 

14.3 I den mån det är nödvändigt överlåter härmed Leverantören i förväg och till fullo alla immateriella rättigheter som avses i 
Artikel 14.2 till Mileway. I den mån det är nödvändigt åtar sig Leverantören även att på Mileways första begäran samarbeta 
för att verkställa ovannämnda överlåtelse. Om Leverantören inte innehar dessa rättigheter ska den att göra allt i sin makt för 
att tillse att rättigheterna överlåts till Mileway. 

14.4 Leverantören ansvarar för att adekvata bestämmelser finns på plats i avtal med anställda, underleverantörer och andra 
parter som anlitas av Leverantören, inklusive avståenden från eventuella ideella rättigheter enligt 3 § lagen om upphovsrätt 
till litterära och konstnärliga verk, för att tillse att Mileway kan efterleva bestämmelserna i Artikel 14.  

Artikel 15. Ändringar och tillkommande arbete 

15.1 Aktiviteter eller åtgärder som inte uttryckligen regleras av Avtalet, men som tydligt är del av de Tjänster som ska 
tillhandahållas och/eller Varorna som ska levereras, anses omfattas av Avtalet och debiteras inte separat.  

15.2 Leverantören kommer inte att genomföra ändringar eller tillägg som har en inverkan på Varorna och/eller Tjänsterna, 
inklusive process- eller designändringar och ändringar som har en inverkan på Specifikationerna, prestanda, miljövänlighet, 
livslängd, tillförlitlighet eller kvalitet hos Varorna och/eller Tjänsterna, utan skriftligt godkännande eller på skriftlig begäran av 
Mileway.  

15.3 Leverantören är skyldig att när som helst genomföra eller leverera de ändringar eller tillägg till de överenskomna Varorna 
och/eller Tjänsterna som efterfrågas av Mileway och som är tekniskt möjliga. 

15.4 I händelse av att tillhandahållandet av Tjänsterna märkbart försvåras eller utökas till följd av ytterligare önskemål eller 
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ändrade insikter hos Mileway till följd av ändringar av lagstadgade bestämmelser som är relevanta för de Varor och/eller 
Tjänster som ska levereras kommer sådana att utgöra tilläggsarbete som berättigar betalning. Merarbete inkluderar inte 
merarbete eller ändrade insikter som Leverantören borde ha förutsett när Avtalet ingicks. Om Leverantören bedömer att 
tilläggsarbete aktualiseras kommer denne att meddela Mileway detta skriftligen så snart som möjligt. 

15.5 Leverantören påbörjar inte tilläggsarbeten innan denne har fått skriftlig instruktion från Mileway att göra det. För att erhålla 
ett uppdrag för utförande av tilläggsarbete kommer Leverantören att lämna ett skriftligt erbjudande angående omfattningen 
av det förväntade tilläggsarbetet samt den tid och de kostnader detta innebär. Avtalets bestämmelser gäller med avseende 
på det tilläggsarbete som ska utföras av Leverantören, inklusive taxor och eventuella rabatter, i den mån dessa inte ändras 
av det ytterligare skriftliga uppdraget. Leverantören kan inte påtvinga ytterligare eller utökade finansiella villkor vid utfärdande 
av ett erbjudande än de som Mileway samtycker till. Ett uppdrag om tilläggsarbete utförs enligt bestämmelserna i Avtalet. 

15.6 Mileway har rätt att häva eller säga upp hela eller delar av Avtalet om fullgörandet av de ändringar eller tillägg som begärts 
visar sig vara omöjligt baserat på villkor som är godtagbara för Mileway.  

Artikel 16. Ansvar 

16.1 Leverantören ansvarar för all skada som kan uppstå i samband med fullgörandet av de förpliktelser som följer av Avtalet. 

16.2 Leverantören håller Mileway skadelös för alla anspråk från tredje part på vilken grund som helst relaterade till efterlevnad 
av förpliktelser som följer av Avtalet, om inte och så långt som Leverantören visar att anspråk från tredje part inte på något 
sätt är relaterat till någon omständighet som ligger inom Leverantörens kontroll.  

16.3 Leverantören åtar sig att teckna lämplig försäkring för att täcka risker under Avtalet, inklusive men inte begränsat till 
bestämmelserna i Artikel 14.1. Leverantören är skyldig att tillåta granskning av försäkringen i det avseendet på Mileways 
första begäran.  

Artikel 17. Sekretess  

17.1 Leverantören ska säkerställa att all information den får från Mileway och som den vet eller borde veta är av konfidentiell 
natur ("Konfidentiell Information") hålls hemlig. Leverantören ska inte använda sådan Konfidentiell Information för något annat 
ändamål än för syftet med detta Avtal. Leverantören ska skydda Mileways Konfidentiella Information mot att avslöjas för 
tredje man med minst samma omsorg som Leverantören skyddar sin egen information av konfidentiell natur, men inte med 
mindre än en rimlig grad av omsorg.  

17.2 Såvida inte Mileway har lämnat sitt föregående skriftliga godkännande kommer Leverantören inte att avslöja den 
konfidentiella information denna har tillgång till och som är relaterad till Avtalet för tredje part och endast avslöja den för sina 
anställda i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandet av Tjänsterna och samma sekretesskyldighet kommer att gälla 
dem.  

Artikel 18. Integritet och skydd av personuppgifter 

18.1 Parterna är överens om att de agerar som oberoende personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas 
som en konsekvens av Avtalet. Om Leverantören behandlar personuppgifter för Mileways räkning ska Parterna ingå ett 
separat personuppgiftsavtal enligt Artikel 28 av EU:s dataskyddsförordning (2016/679) ("GDPR"). 

18.2 Leverantören garanterar att den vid var tid kommer att efterleva tillämpliga dataskyddsregler, inklusive GDPR, avseende 
personuppgifter den mottar från Mileway eller på egen hand insamlar om Mileways medarbetare. 

18.3 Om avtalet sägs upp ska Leverantören utvärdera huruvida den fortfarande har laglig grund för att behandla 
personuppgifter relaterade till Avtalet och åta sig att gallra personuppgifterna såvida den inte kan förlita sig på en lämplig 
legal grund. 

Artikel 19. Uppsägning  

19.1 Mileway har vid varje given tidpunkt, utan något ansvar gentemot Leverantören, rätt att säga upp Avtalet med 
omedelbar verkar genom ett skriftligt meddelande till Leverantören. 
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19.2 Skyldigheter som till sin natur är avsedda att fortsättningsvis gälla efter Avtalets upphörande kommer att fortsätta gälla 
vid upphörande. 

Artikel 20. Konkurrensförbud och förbud mot rekrytering 

20.1 Det är inte tillåtet för Leverantören: 

a. att anställa Mileways anställda eller på annat sätt låta dem utföra aktiviteter under en period på ett (1) år efter det 

att Avtalet ingåtts; och  

b. att direkt kontakta Mileways avtalsparter och/eller förmå dem att säga upp/och eller avbryta sitt avtal med Mileway 

under en period på ett (1) år efter det att Avtalet ingåtts;  

det ovanstående är dock tillåtet efter Mileways föregående skriftliga godkännande. 

Artikel 21. Överföring och anlitade av tredje part 

21.1 Leverantören har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter som följer av ett Avtal till tredje part utan 

Mileways föregående skriftliga godkännande.  

21.2 Leverantören får inte anlita tredje part, inklusive men inte begränsat till underleverantörer, för att fullgöra Avtalet utan 

Mileways föregående skriftliga godkännande. Leverantören förbinder sig att ålägga de tredje parter som anlitas av 

Leverantören dessa Villkor. Oavsett Mileways skriftliga godkännande att anlita en tredje part förblir Leverantören helt 

ansvarig för ett korrekt genomförande av Avtalet. 

Artikel 22. Tillämplig lag; behörig domstol 

22.1 Alla Avtal som ingåtts med Mileway där alla eller delar av dessa Villkor ingår regleras av svensk lag. 

22.2 Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp (”CISG”) av varor undantas 
uttryckligen av Parterna. 

22.3 Tvister hänskjuts uteslutande till Stockholms tingsrätt. 

  


