STANDARDMÄSSIGA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Följande villkor (”Villkor”) träder i kraft från och med 1 maj 2021 och gäller, utan undantag,
för all försäljning av varor, mjukvarulicenser och tjänsterbjudande (”Erbjudandena”) av
medlem i Resideo Technologies, Inc. grupp av företag (”Resideo”) som utför försäljningen till
Köpare.
1. OMFATTNING Villkoren är istället för och ersätter alla villkor som fastställts i köparens
inköpsorder, specifikationer eller andra dokument som utfärdats av köparen. Alla ytterligare,
olikartade eller motstridiga villkor i något sådant dokument som utfärdats av Köparen,
emotsätter sig Resideo härmed och dessa skall helt och hållet vara icke tillämpliga för någon
försäljning inom ramen för dessa försäljningsvillkor. Ingen framställning, garanti, handelsbruk
eller handelsanvändning som inte uttryckligen är fastställd/fastställt häri kommer att vara
bindande för Resideo.
2. BETALNINGSVILLKOR Alla betalningar förfaller till betalning och skall betalas såsom anges
på fakturan som utfärdats i samband med en order för Erbjudandena som omfattas av dessa
Villkor (”Order”) och om ingen hänvisning till betalningsvillkor finns på fakturan, gäller 30
dagar efter fakturadatum. Alla betalningar skall betalas i den valuta som specificerats på
fakturan och skall utföras till den adress som angivits på fakturan. Alla försändelser,
leveranser och arbetsutföranden som omfattas av dessa Villkor skall alltid vara föremål för
Resideos kreditgodkännande och Resideo kan när som helst neka till att utföra försändelser
eller leveranser eller arbete, förutom vid erhållande av betalning för alla utestående belopp,
inklusive alla förseningsavgifter eller vid villkor eller säkerhetsarrangemang som är
godtagbara för Resideo. Resideo kan när som helst revidera betalningsvillkoren som
föreskrivs i dessa Villkor. Dessutom kan Resideo, enligt eget val: (a) återta Erbjudanden för
vilka betalning inte har utförts; (b) förelägga en förseningsavgift på förfallna belopp till den
lägre räntesatsen på 2 % per månad eller maximal lagenlig räntesats, för varje hel eller del av
månad; (c) återfå alla uppbördskostnader inklusive, men inte begränsat till, skäliga juridiska
kostnader; samt (d) kombinera alla ovannämnda rättigheter och korrigerande åtgärder
såsom tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Dessa korrigerande åtgärder är utöver de som finns
tillgängliga lagenligt eller i rättviseprinciper. Köparen får inte göra avsättning för, kvitta eller få
tillbaka fakturerade belopp eller någon del därav mot belopp som förfallit till betalning eller
som kan komma att förfalla till betalning från Resideo.. Denna klausul gäller, lever vidare efter
slutdatum, utgångsdatum för eller datum för upphörande av denna Order. I den utsträckning
det är tillåtet enligt lagstiftning, anses tvistemål gällande fakturor som upphävda 15 dagar
efter fakturadatum. Resideo förbehåller sig rätten att korrigera inkorrekta fakturor.
3. PRISER; MINIMUM INKÖPSORDER; ÄNDRINGAR I OCH ANNULLERINGAR AV
INKÖPSORDER Såvida inget annat har avtalats skriftligen, skall priserna för Erbjudandena
som omfattas av dessa Villkor vara Resideos standardpriser vid försändelsedatum. Resideo
kan ändra priserna gällande alla varor efter eget gottfinnande genom att tillhandahålla
Köparen med en trettio (30) dagars föregående skriftlig upplysning. Såvida inget annat
godkänts av Resideo skriftligen, skall Ordrar under USD 500 (eller motsvarande belopp i
fakturans valuta) påläggas en serviceavgift à USD 50 (eller motsvarande belopp i fakturans
valuta). Såvida inte specifikt fastställt, skall priser inte omfatta design, installation, uppstart,
driftsättning eller underhåll. I händelse av att fastställd kvantitet i en Order, som omfattas av
dessa Villkor, är reducerad, skall priset ändras så att det överensstämmer med Resideos
standardpris för faktisk levererad kvantitet. Sådan prisjustering kommer att tillämpas för
samtliga levererade Erbjudanden, även om de redan har fakturerats vid tillfället för en sådan
prisreducering. Om det inte finns något avtal mellan parterna gällande ändringar i och
annulleringar av inköpsorder, kan Köparen inte göra ändringar i eller annullera ordrar. All
prissättning för ett avtalat villkor skall vara föremål för omförhandling om Resideos inköpstransport- eller produktionskostnader ökar med mer än 5 %. Priserna inkluderar inte
kostnader för återvinning av material som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet (waste electrical and electronic equipment)) från den 4
juli 2012.
4. SKATTER Skatter, miljöavgifter, tullar och avgifter som gäller Ordern är Köparens ansvar
och Resideo kan fakturera Köparen för dessa separat, i frånvaro av aktuellt bevis för
undantag.
5. LEVERANS OCH FÖRLUSTRISK Alla leveranser som omfattas av dessa Villkor utförs
fraktfritt namngiven destination (CPT; Carriage Paid To; Incoterms 2010) adressen som anges
av köparen, såvida inget annat har fastställts skriftligen av Resideo. frisk för förlust eller skada
på Erbjudandena tillfaller Köparen vid leverans till fraktföraren/transportören. Resideo kan
utföra leveranser, gällande alla ordrar, i en eller flera försändelser. Om leverans fördröjs av
Köparen, skall Erbjudandena förvaras på Köparens egen bekostnad och risk och Köparen är
ersättningsskyldig för alla förseningar eller ökade kostnader som Resideo haft och som är
orsakade av eller har samband med Köparens handlingar eller försummelser. Alla
leveransdatum är ungefärliga såvida Resideo inte har avtalat något annat skriftligen.
Dessutom skall Resideo inte vara ersättningsskyldig gällande några sena leveranser orsakade
av fraktföraren/transportören eller Köparens misslyckande och underlåtelse att tillhandahålla
nödvändig information i god tid. Köparen måste inspektera alla varor när de har ankommit
och sedan rapportera skriftligen till Resideo gällande eventuella synbara defekter,
transportskador, inkorrekta varor samt eventuella brister, under inga omständigheter senare

än tre (3) dagar efter det att varorna ankommit, i annat fall kommer alla varor att anses
levererade och godkända. Dolda fel måste rapporteras utan onödigt dröjsmål och under inga
omständigheter senare än 5 dagar efter det att man upptäckt sådana eventuella dolda fel.
Resideo förbehåller sig rätten att offerera tillkommande avgifter gällande särskild färdväg,
paketering, märkning, hantering eller försäkring som begärts av Köpare. Varans äganderätt
ska överlämnas till Köparen när den har betalat hela priset för varorna.
6. SPECIFIKATIONER; ÄNDRINGAR Närsomhelst och av vilken orsak som helst, kan Resideo,
utan föregående meddelande till Köparen, modifiera design, material, specifikationer eller
prestanda hos Erbjudandena som omfattas av dessa Villkor, förutsatt att modifieringarna inte
materiellt sett ändrar Erbjudandenas tillämplighet , form och funktioner.
7. FORCE MAJEURE Resideo skall inte vara ersättningsskyldigt gällande utebliven leverans,
eller försenad leverans av, något av Erbjudandena på grund av orsak som är bortom
Resideos skäliga kontroll. I händelse av sådan försening, skall leveransdatum eller
verkställandedatum, förlängas med en period som är likvärdig förlorad tid på grund av sådan
försening. I händelse av att Resideos produktion är avbruten på grund av någon av
ovannämnda orsaker, kan Resideo allokera sin produktion bland sina olika köpare. Sådan
allokering skall utföras på ett affärsmässigt rättvist och skäligt sätt. Om force majeureförhållandet pågår under mer än 90 dagar, kan vardera part avbryta Köparens Order genom
tillhandahållande av ett skriftligt meddelande till den andra parten och Köparen kommer att
betala Resideo för Erbjudanden som levererats och arbete som utförts innan avbrytandet av
Köparens Order samt alla skäliga utgifter som Resideo haft till följd av sådant avbrytande av
Köparens Order.
8. AVTALSBROTT Något av följande skall utgöra ett materiellt avtalsbrott gällande Köpares
skyldigheter och åtaganden: (a) utebliven betalning för något Erbjudande vid förfallodatum
för betalning; (b) inte godkänna enligt villkoren överensstämmande Erbjudanden som
levererats inom ramen för dessa Villkor; (c) inlämnande av ansökning om konkurs mot
Köparen, inrättandet av något förfarande gällande insolvens eller konkurs (inklusive
rekonstruktion) mot Köparen, utnämning av en förvaltare/god man eller en
konkursförvaltare för en Köpare eller ett uppdrag till fördel för Köparens borgenär,
fordringsägare, kreditgivare; (d) all annan form av överträdelse av Köparen gällande någon av
bestämmelserna och föreskrifterna i dessa Villkor. I händelse av något sådant avtalsbrott, kan
Resideo, genom skriftligt meddelande till Köparen, avbryta Ordern (Ordrarna) eller någon del
därav, utan att detta innebär någon form av ansvarsskyldighet eller betalningsansvar. Köpare
skall betala alla kostnader, inklusive skäliga juridiska kostnader, som Resideo haft vid
indrivning av utestående betalningar eller annars vid verkställandet av Resideos rättigheter
inom ramen för dessa Villkor.
9. GARANTI I den utsträckning såsom lagstiftning tillåter, gäller följande istället för alla andra
garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda inklusive de av tillfredsställande kvalitet
och ändamålsenlighet för särskilt syfte. (a) Resideo ger garanti för Erbjudanden i dess
tillverkning i alla materiella hänseenden att vara fria från defekta material och felaktigt
arbetsutförande samt för att vara överensstämmande med tillämpliga specifikationer
och/eller ritningar. Såvida inget annat har avtalats skriftligen av Resideo, med start från
Resideos tillverkningsdatum för Erbjudandena, skall Resideos garanti löpa under en period på
24 månader. (b) Såvida inget annat har avtalats skriftligen, kommer Resideo att utfärda en
kreditnota för Erbjudandena som returnerats till Resideo, i enlighet med paragraf 25,
transport förbetald, som fastställts av Resideo att vara defekta. (c) Erbjudanden som utsätts
för slitage eller som går sönder p g a användning, skall inte anses defekta på grund av sådant
normalt slitage eller användningsslitage. Ingen garanti skall gälla om, Resideo i sitt eget
gottfinnande anser att defekten eller skadan orsakats av eller har samband med installation,
användning tillsammans med andra delar och/eller produkter, modifiering på eller
reparation av något Erbjudande som utförts på annat sätt än av Resideo, Köpares
försummelse att använda mjukvaruversion som är den senaste versionen som
tillgängliggjorts av Resideo eller att tillämpa erforderliga eller rekommenderade
uppdateringar eller programfix till någon annan mjukvara eller enhet i Erbjudandenas
nätverksmiljö eller som en följd av Köparens handlingar, underlåtenhet, inkorrekt
användning eller försummelse och vårdslöshet. (d) Experimentella Erbjudanden (som kan
benämnas med bokstaven ”X” eller ”E” som inledning på sin artikelnummer-identifiering)
eller outgiven eller beta mjukvara är prototyp-, förproduktions-artiklar som fortfarande skall
fullborda alla faser i release-testning; dessa varor säljs som ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN
GARANTI. (e) Det är köparens ansvar att säkerställa att Erbjudandena är lämpliga för
applikationen i vilken de skall användas. (f) Om Resideo tillhandahåller någon tjänst till
Köparen, inklusive men inte begränsat till utbildning eller assistans med konfiguration och
installation av Erbjudandena, skall Resideo tillhandahålla sådana tjänster i enlighet med
normal branschstandard och till pris som kan ha specificerats regelbundet av Resideo i
Resideos prislista. Resideo godtar ingen ersättningsskyldighet till Köparen som härrör från
tillhandahållandet av sådana tjänster, om de är tillhandahållna utan kostnad. (g) Resideo
intygar inte eller garanterar inte att Erbjudandena inte kan äventyras eller kringgås eller att
Erbjudandena kommer att förhindra personskador eller egendomsförlust, inbrott, rån,
eldsvåda eller annat, eller att Erbjudandena, i samtliga fall, kommer att tillhandahålla adekvat
förvarning eller skydd. Köpare är införstådd med att ett korrekt installerat och underhållet

larm kan endast reducera risken för inbrott, rån, eldsvåda eller andra händelser som uppstår
utan tillhandahållande av larm, men det utgör inte en försäkran om eller garanti för att
sådant inte kommer att inträffa eller att det inte kommer att inträffa personskada eller
egendomsförlust som följd. (h) Programvara, om sådan finns angivet på inköpsordern
och/eller offert och/eller använts inom varor som omfattas av Resideos garanti, kommer att
förses med ett medium som är fritt från defekt gällande material eller arbetsutförande vid
normal användning så länge som giltig garantiperiod för hårdvara och/eller system löper.
Under denna period, kommer Resideo byta ut, utan kostnad, sådant medium som Resideo
bedömer vara defekt. När det gäller kvalitet eller prestanda för någon mjukvara eller data,
levereras de ”i befintligt skick” utan garanti. (i) Dessa garantier är till gagn endast för Köparen
och de är inte överlåtbara eller överförbara. Alla Resideos ansvars-/ersättningsskyldigheter
inom ramen för denna paragraf 9 omfattas av föreskrifterna i paragraf 11
”Ansvarsbegränsning” gällande denna Order.
10. IMATERIELL ÄGANDERÄTT OCH SKADESTÅNDSANSVAR
Resideo tillhandahåller produkter som bär varumärken och/eller företagsnamn. Ingen
licensrättighet är beviljad för någon användning av sådana varumärken och/eller
företagsnamn utan föregående skriftlig tillåtelse från Resideo eller varumärkesinnehavaren,
om varumärke används av Resideo under licens. Köparen skall inte använda sig av något av
Resideos namn, företagsnamn eller varumärke, inklusive ”Resideo”-namnet, på något sätt
överhuvudtaget. Köparen skall omedelbart upphöra med någon/all användning av Resideos
namn, varunamn eller varumärke vid meddelande från Resideo. Resideo bibehåller
ägarskap för alla hjälpmedel, verktyg, design, ritningar och specifikationer som hör till
Erbjudandena och all anpassning av sådana Erbjudanden och Resideo är inte begränsad i
användningen eller försäljningen av sådana Erbjudanden eller några anpassningar. Resideo
kommer att bistå medförsvar vid varje talan mot Köpare som uppkommit av något faktiskt
eller påstått intrång i ett giltigt svenska patent eller upphovsrätt i den utsträckning talan
beror på Erbjudandena som levererats av Resideo och utge ersättning enligt det som
fastställts i dom som vunnit laga kraft mot Köparen till följd av en sådan talan förutsatt att
Köparen meddelar Resideo skriftligen när denne får kännedom om tredje parts rättsanspråk
och samtycker till att ge exklusiv befogenhet och behörighet, information och assistans till
försvaret och förfogandet över rättsanspråket. Resideo skall inte vara ansvarig för någon
kompromiss eller förlikning som gjorts utan Resideos föregående skriftliga godkännande.
Resideo kommer inte att ha någon skyldighet eller något betalningsansvar med hänsyn till:
(a) Erbjudanden enligt Köparens design, ritning eller tillverkningsspecifikationer; (b)
Erbjudanden som använts på annat sätt än för deras ordinarie syfte och ändamål; (c)
rättsanspråk gällande intrång som härrör från att ha kombinerat något Erbjudande, som
levererats inom ramen för dessa Villkor, med någon artikel som inte är levererad av Resideo;
(d) användning av någon annan mjukvara än den senaste versionen av mjukvaruprodukt
som utgetts av Resideo; eller (e) någon annan modifiering av Erbjudandena som inte utförts
av Resideo. Eftersom Resideo har exklusiv kontroll gällande att lösa rättsanspråk gällande
intrång inom ramen för dessa Villkor, skall Resideo under inga omständigheter vara
ersättningsskyldig för Köparens juridiska avgifter eller kostnader. Köparen godkänner att
ersätta och försvara Resideo i samma utsträckning och omfattas av samma restriktioner
som anges i Resideos skyldigheter gentemot Köparen som fastställts i denna paragraf 10 för
alla rättsprocesser mot Resideo baserat på ett rättsanspråk gällande intrång till följd av (a),
(b), (c), (d) eller (e) i föregående paragraf. Om ett rättsanspråk har gjorts eller om Resideo
anser att ett rättsanspråk är möjligt, kan Resideo, enligt eget val, och på egen bekostnad, (i)
ordna så att Köparen har rättighet att fortsätta använda Erbjudandena; (ii) byta ut eller
modifiera Erbjudandena så att det inte är intrångsgörande; eller (iii) acceptera retur av
Erbjudandena eller avsluta Köpares licensierade rätt att använda de intrångsgörande
Erbjudandena och bevilja Köparen en kreditering för betalt inköpspris eller betald licensavgift
för sådana Erbjudanden, minus en skälig värdeminskning för användning, skada och
inkurans. Resideo kan även upphöra med leverans av eller att erbjuda intrångsgörande
Erbjudanden utan att bryta mot detta Avtal. Alla Resideos ansvarsskyldigheter och
ersättningsskyldigheter inom ramen för denna paragraf 10 omfattas av föreskrifterna i
paragraf 11 ”Ansvarsbegränsning” gällande denna Order. Denna paragraf 10 fastställer
parternas respektive regressrätt, fullständiga ansvarsskyldighet och ersättningsskyldighet
och parternas exklusiva avhjälpande åtgärder med hänsyn till intrång och överträdelse. Alla
övriga, uttryckliga, underförstådda eller lagenliga garantier mot intrång och överträdelse
gällande någon immateriell äganderätt förklaras härmed Avskrivna.
11. ANSVARSBEGRÄNSNING Paragraf 9 (Garanti) och paragraf (10) (Immateriell äganderätt
och skadeståndsansvar) ovan fastställer Resideos enda åtagande, och enda avhjälpanderätt
för Köparen, för alla defekter i något av Erbjudandena som sålts eller licensierats inom ramen
för dessa Villkor. (a) Under inga omständigheter skall Resideo vara ersättningsskyldig för (i)
någon indirekt, oförutsedd, påföljande förlust; (ii) någon förlust som härrör från avbrott i
verksamhet; (iii) bortfall av vinst; (iv) bortfall av intäkt; (v) bortfall av användning av någon
egendom eller kapital; (vi) förlust av förväntade besparingar; eller (vii) förlust av data. (b)
Resideo skall inte vara ansvarsskyldig/ersättningsskyldig för någon förlust eller skada där
sådan ansvarsskyldighet uppkommer som en följd av Resideos kunskap (oavsett om aktuell
eller annat) gällande möjligheten av någon sådan förlust eller skada. (c) Resideos

ansvarsskyldighet med hänsyn till någon inköpsorder, för någon cybersäkerhet-händelse
(inklusive något personnuppgiftsincident) eller annat inom ramen för dessa Villkor skall inte i
något fall överskrida avtalspriset för de specifika varorna som ger upphov till rättsanspråket
och Köparen skall inte söka att erhålla skadestånd för avtalsbrott gällande
konfidentialitet/sekretess som även härrör från ett brott mot tillämpliga dataskyddslagar. (d)
Resideo skall inte vara ansvarsskyldig med hänsyn till någon defekt eller felfunktion i drift hos
varor på grund av Köparens underlåtenhet att använda en mjukvaruversion som inte är
senaste mjukvaruversion som tillgängliggjorts av Resideo eller att tillämpa erforderliga eller
rekommenderade uppdateringar eller programfix till någon annan mjukvara eller enhet i
varornas nätverksmiljö. (e) Dessa uteslutanden och begränsningar gällande skador skall gälla
oavsett hur förlusten eller skadan kan ha orsakats och mot all teori om ansvarsskyldighet,
oavsett om baserat i avtal, skadestånd, åtalbar handling, skadeersättning eller annat. (f)
Ingendera part söker att exkludera eller begränsa sina respektive ansvarsskyldigheter,
ersättningsskyldighet för: (i) dödsfall eller personskada till följd av allvarlig försummelse; (ii)
bedrägeri; (iii) eller någon angelägenhet med hänsyn till vilken, enligt lagstiftning, det inte är
tillåtet att begränsa sin ansvarsskyldighet. (g) Förutom i den utsträckning som krävs enligt
tillämplig lagstiftning, bekräftar och godkänner Köparen att Resideo inte har någon skyldighet
att tillhandahålla någon form av cybersäkerhet eller dataskydd som gäller drift av varorna,
mjukvara eller nätverksmiljön. Resideo kan välja att tillhandahålla internetbaserade tjänster
ihop med varorna och kan ändra eller annullera dessa tjänster när som helst. Förutom i den
utsträckning som krävs enligt tillämplig lagstiftning, har Resideo ingen skyldighet att
tillhandahålla någon form av cybersäkerhet eller dataskydd avseende sådana
internetbaserade tjänster.
12. KONFIDENTIELL INFORMATION OCH ANVÄNDARRÄTT TILL DATA
Konfidentiell information innebär all icke-offentlig information om en part, såsom
företagsteknologi/patentskyddad teknologi, företagshemligheter, know-how, driftsmetoder,
marknadsföringsdata och försäljningsprogram, marknadsstudier och utvecklingstendenser,
finansiell information, prissättningspolicy, förteckningar över försäljare och kunder,
inköpspartners, försäljningsrapporter och annan information som rör verksamheten,
produkter, inköp och försäljning för en part eller någon av dess leverantörer eller kunder.
Köparen bekräftar och godkänner att Säljaren kan använda Köparens konfidentiella
information för att utföra sina åtaganden inom ramen för dessa villkor såsom de tillämpas för
den aktuella eller påtänkta affärsrelationen och kan yppa sådan information till personer på
en ”behöver veta”-basis för att utföra sådana åtaganden, förutsatt att sådana personer är
bundna till skriftliga restriktioner om sekretess, som inte är mindre stringenta än de som
anges häri. Resideo förbehåller sig rätten att använda någon och alla data och all information
som insamlats, genererats, hanterats eller överförts av eller genom produkterna och all
produktrelaterad data och information tillhandahållen eller överförd till Resideo gällande drift
eller prestanda för produkterna i en anonymiserad form för något affärssyfte, inklusive
produkt-, mjukvaru- eller tjänsteutveckling, marknadsförings- eller försäljningssupport eller
annan analys. I den utsträckning som Resideo inte äger, inte har licens, eller inte åtnjuter
tillräcklig användarrättighet över någon sådan produktrelaterad information eller data,
beviljar Köparen Resideo och Resideos filialföretag, självständiga dotterbolag (eller skall förse
Resideo och Resideos filialföretag beviljande om) en evig rättighet att använda och göra
derivatverk från sådan information och data för något lagenligt syfte.
13. MJUKVARA Mjukvara, om finns angiven i Ordern eller är installerad på en vara/produkt
som finns angiven i Ordern, regleras av följande villkor såvida inte ett separat
mjukvarulicensavtal har tecknats mellan parterna eller ingår i sådan mjukvara. Mjukvara är
härvid licensierad och inte såld. Under förutsättning av Köparens regelefterlevnad med dessa
Villkor, beviljar Resideo en personlig, begränsad, icke-exklusiv licensrättighet att använda
objektkoden för mjukvaran endast för Köparens interna syften och ändamål. Licensen är
begränsad till sådana Erbjudanden och/eller plats(er) såsom specificerats i Köparens Order.
Resideo bibehåller all äganderätt och ägarskap till all mjukvara som levererats inom ramen
för dessa Villkor, som alla innehåller konfidentiell information och ägarinformation och vars
ägarskap inkluderar, utan begränsning, alla rättigheter gällande patent, upphovsrätt,
varumärken och företagshemligheter. Köparen skall inte försöka sig på någon försäljning,
överföring, underlicens, omvänd kompilering, demontering eller redistribution av mjukvaran,
inte heller skall Köparen kopiera, yppa, distribuera eller visa sådan mjukvara eller på annat
sätt tillgängliggöra mjukvaran för andra (förutom såsom Resideo godkänner skriftligen) eller
tillåta någon icke godkänd användning av mjukvaran. Om mjukvaran levererats med en
vara/produkt som anges på framsidan, kan Köparen endast överföra sin licens för mjukvaran
till en tredje part i samband med Köparens försäljning av varan/produkten på vilket
mjukvaran är installerad. Resideo kan avsluta denna licens i det fall Köparen bryter mot dessa
Villkor. Köparen kan behöva teckna ett licensavtal, eller tillägg, med Resideo innan leverans
av något av Erbjudandena.
14. SKADESTÅND Köparen skall ersätta, försvara och hålla skadeslös Resideo, Resideos
befattningshavare, chefer, personal och ombud från och mot alla
rättsanspråk/skadeståndskrav, rättsprocesser, kostnader, skador och förluster (inklusive
juridiska kostnader) orsakade av, eller till följd av, (i) Köparens aktuella eller hot om/potentiellt
brott mot dessa Villkor, (ii) Köparens försummelse i sitt verkställande inom ramen för dessa

Villkor, (iii) tillämpningen av Erbjudandena och (iv) installationen eller modifieringen utförd av
Köparen på Erbjudandena annat än de som specifikt är skriftligen godkända av Resideo.
15. MIX AV OLIKA KONTROLLENHETER Några av Resideos sensorer och kontrollenheter är
specifikt utformade att användas och fungera tillsammans. Det kan därför i några fall vara
bristfälligt och/eller farligt att i samma installation blanda, ha en mix av kontrollenheter
och/eller sensorer som tillverkats av olika fabrikanter. Om Resideos kontrollenheter används
tillsammans med andra tillverkares produkter på ett sätt som inte rekommenderas av
Resideo, frånsäger sig Resideo härvid all försäkran om optimal drift och skall inte ha någon
ansvarighet gällande serviceutförande för någon sådan installation med mixning av olika
tillverkares produkter.
16. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING Dessa Villkor regleras av tillämplig lagstiftning i det land där
Resideo är registrerat, utan beaktande av konflikter gällande rättsprinciper och parterna är
underställda domstolarnas exklusiva jurisdiktion i sådant land. Förenta nationernas
konvention angående avtal om internationella köp av varor (Wien den 11 april 1980) (CISG)
och nationell lag som implementerar CISG, inklusive lag (1987:822) om internationella köp,
ska inte äga tillämpning.
17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Köparen kan inte överlåta sina
rättigheter eller skyldigheter inom ramen för dessa Villkor utan föregående skriftligt
godkännande från Resideo och all förmodad överlåtelse utan godkännande skall vara ogiltig,
som valmöjlighet för Resideo. Oaktat föregående bestämmelser, skall alla Köparens
rättigheter och skyldigheter vara bindande för alla Köparens efterträdare och
rättsinnehavare.
18. AVSTÅENDE Ingen underlåtenhet av Resideo att verkställa, närhelst för någon period,
bestämmelser häri, skall tolkas utgöra ett uavstående gällande sådan föreskrift eller Resideos
rätt att därefter verkställa alla bestämmelser.
19. ÄNDRINGAR Dessa Villkor och alla Ordrar som omfattas av dem skall inte ersättas,
modifieras eller ändras förutom vid skriftlig överenskommelse med Resideo.
20. ERLEVNAD AV LAG Köparen har ansvar att uppfylla regelefterlevnad med all lagstiftning
och alla förordningar som reglerar import och export. Köparen kommer att inhämta på egen
bekostnad, alla godkännanden och licenser för import, export och om-export som krävs för
varor, överföringar, tjänster och tekniska data som levererats och kommer att bibehålla
dokumentation som bevisar regelefterlevnad med dessa lagar och förordningar. Köparen
kommer att vara ansvarig för all underlåtenhet gällande dess speditör att uppfylla
regelefterlevnad gällande alla tillämpliga exportförordningar. Parterna kommer att uppfylla
regelefterlevnad gällande alla statliga myndigheters tillämpliga lagar, föreskrifter och
förordningar i alla länder som har tillbörlig jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, de lagar i
USA, eller andra länder, vilka reglerar import och export av varor. Varor och tjänster som
levererats av Resideo inom ramen för dessa Villkor, kommer att tillverkas och levereras i
enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar i landet där Resideo är registrerat.
Köparen bekräftar att Köparen kommer att säkerställa att alla varor är korrekt installerade
och använda i enlighet med lokala lagar och förordningar i landet där Resideo är registrerat.
Parterna skall uppfylla regelefterlevnad gällande sina respektive skyldigheter och åtaganden
inom ramen för tillämpliga dataskyddslagar. Förutom vad som annars avtalats skriftligen,
kommer ingendera part hantera persondata och personuppgifter å den andre partens
vägnar i egenskap av dennes personuppgiftsbiträde. Köparen och Resideo skall uppfylla
regelefterlevnad gällande sina skyldigheter och åtaganden i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU från den 4 juli 2012 om insamling och
återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEE direktivet), såsom det
implementerats i lokal jurisdiktion och ska gäller för varorna, med hänsyn till finansiering och
organisering av avfallshantering för elektrisk och elektronisk utrustning.
21. PARTERNAS RELATION Parterna bekräftar och godkänner att de är oberoende
entreprenörer och ingen annan relation, inklusive partnerskap, joint venture
(samriskföretag), anställning, franchise, befälhavare/tjänare eller uppdragsgivare/agent avses
genom denna Order.
22. SÄRSKILJBARHET/UPPDELNING AV VILLKOR Om någon av bestämmelserna i dessa
Villkor beslutas och fastställs vara olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara, skall sådan
bestämmelse anses struken och alla resterande bestämmelser skall fortsätta vara giltiga och
bindande för Resideo och Köparen.
23. FORTSATT GILTIGHETSTID Alla bestämmelser i dessa Villkor som genom sin beskaffenhet
skulle fortsätta vara giltiga bortom upphörandet av denna Order, kommer att fortsätta att
vara giltiga efter upphörandet av denna Order.
24. MEDDELANDEN Alla meddelande som ska tillhandahållas av parterna gällande denna
Order och/eller dessa Villkor måste utföras skriftligen till parts godkända ombud till den
adress som fastställts i Köparens inköpsorder. Meddelanden inom ramen för dessa Villkor
kommer att anses givna, tillhandahållna: (a) när handlevererade; (ii) en affärsdag efter
försändelse för leverans nästa dag med en kommersiell transportör av expressleverans
nattetid; eller (iii) två kalenderdagar efter skickat per post med rekommenderat brev,
mottagandebevis krävs och förbetalt porto.

25. RETURER Erbjudanden kan inte returernas till Resideo utan Resideos föregående
returnummer och godkännande. För att kunna erhålla sådant returnummer och
godkännande, måste Köparen inkomma med en skriftlig förfrågan till Resideos lokala
kundtjänstombud.
26. SPRÅK Den svenska språkversionen av dessa Villkor ska äga företräde vid konflikt med
en översättning till någon annat språk som har tillhandahållits av bekvämlighetsskäl.
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