
Dessa  försäljningsvillkor  (“Villkor”)  ska  gälla  för  alla  anbud,  beställningar  och 
kontrakt för försäljning av varor och tjänster från SPX FLOW till Köpare. Dessa villkor 
ersätter och utesluter tidigare eventuellt skriftliga eller muntliga avtal, utfästelser 
eller löften, och eventuella förtryckta eller standardvillkor som finns på Köparens 
anbudsförfrågan, inköpsorder, faktura, orderbekräftelse, kontrakt eller annat 
liknande  dokument.  Dessa  villkor  får inte  korrigeras,  kompletteras,  ändras  eller 
modifieras förutom av samtidig eller efterföljande skriftligt avtal undertecknat av en 
behörig representant för SPX FLOW och Köparen. SPX FLOW:s bekräftelse av 
Köparens  beställning  innebär inte  att några  villkor  som  finns  där i,  oavsett  hur 
sådana villkor kan förekomma eller beskrivas, har accepterats av SPX FLOW. 

1.   DEFINITIONER: “SPX FLOW” betyder SPX FLOW Inc. enhet som anges i 
beställningen och som tillhandahåller varorna och/eller tjänsterna. “Köpare” betyder 
företaget som accepterade SPX FLOW:s erbjudande eller som är namngiven på 
beställningen. 

2.     PRISER:  Om  inte  annat  skriftligen  avtalats,  är  priserna  netto,  Free Carrier 
(INCOTERM 2010) SPX FLOW:s anläggning. Stenografiska, skriv- och matematiska fel 
ska korrigeras. Priserna är exklusive kostnader relaterade till speciell förpackning 
eller procedurer för att täcka unika omständigheter vid leverans eller lagring, om 
inte annat specifikt angetts. Innan beställning accepteras på dessa Villkor kan de 
offererade priserna komma att ändras. 

3. LEVERANS OCH PRESTANDA: Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen av 
parterna ska alla varor levereras Free Carrier (INCOTERM 2010) SPX FLOW:s 
anläggning. Äganderätten ska övergå till Köparen vid leverans eller vid full 
betalning, oavsett vilket som är senare, förutsatt att de enda rättigheterna SPX 
FLOW behåller efter äganderättens övergång är de som möjliggör återhämtning av 
varorna i händelse av Köparens betalningsförsummelse. Datum för att tillhandahålla 
tjänster och/eller leverans eller transport av varor är bara ungefärliga och kan 
ändras och SPX FLOW ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att 
tillmötesgå sådana datum; dock förutsatt att SPX FLOW inte ska vara 
skadeståndsskyldig eller liknande, eller Köparen bli befriad från sina åtaganden, på 
grund av att SPX FLOW inte kunnat tillmötesgå dessa datum. Om leveransviten eller 
straff är överenskomna för dröjsmål ska sådana leveransviten eller straff endast utgå 
om dröjsmålet uteslutande beror på förseelser hos SPX FLOW, Köparen lider skada på 
grund av denna försening, och att Köparen  skriftligen  har  informerat  SPX  FLOW  
efter  utgången  av  den  tid  då leveransen  rimligen  kunde  ha  förväntats.  Om  inte  
annat  uttryckligen överenskommits  ska  leveransvite  eller  straff  beräknas  baserat  
på  värdet  av den försenade delen av leveransen och det sammanlagda ansvaret hos 
SPX FLOW för alla leveransviten/straff ska begränsas till 5% av det totala 
beställningsvärdet. Sådana leveransviten/straff ska vara Köparens enda 
kompensation och SPX FLOW:s enda ansvar vid försening. För att undvika tvivel, om 
beställningen är underkastad Nederländsk rätt avser ”leveransviten” eller ”straff” 
ett avtalsstraff som är avsett som kompensation för skador. Dessutom ska SPX 
FLOW inte vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon försening eller 
underlåtenhet att leverera orsakad av transportörer eller leverantörer; 
personalsvårigheter, brister, strejker eller stopp av något slag; svårighet i att erhålla 
material; Köparens begärda beställningsändringar; bränder, översvämningar, stormar, 
olyckor, eller Guds handlingar; force majeure; någon  författning,  sanktion  eller  
förbud  eller  annat  hinder  från  myndighet  eller förbud eller politisk oro; eller andra 
orsaker bortom SPX FLOW:s rimliga kontroll. I händelsen av någon sådan försening 
ska leveransdatumet förlängas med en tid som är minst lika med förseningsperioden. 
Alla varor för vilka SPX FLOW inte får meddelande om att de inte accepteras av 
Köparen inom sju (7) dagar efter att de mottagits anses vara godtagna. 

4. BRIST, SKADA, FEL I UTRUSTNING: SPX FLOW:s ansvar upphör när varorna görs 
tillgängliga för upphämtning vid SPX FLOW:s anläggning. Köparen ska notera om han 
mottagit varor som inte överensstämmer med bill of lading eller express kvitto och 
Köparen ska skyndsamt framställa krav mot sådan transportör för eventuella brister, 
skador eller avvikelser i sändningen. Delvisa- och omlastning är tillåtna. 

5.  SKATTER: Det offererade priset och beställningspriset  är exklusive alla tillägg, 
skatter, uttaxeringar och avgifter av vilken form de än må vara, nuvarande eller 
framtida, förfallna eller som kommer att förfalla. Detta undantag inkluderar men 
inte begränsas till mervärdesskatt, inkomstskatt, källskatt, vinstskatt, 
omsättningsskatt, varor - och tjänsteskatt och annan tillämplig konsumtions- eller 
miljöskatt,  skatt  som  betalas  utifrån  utländska  arbetstagares  inkomster, 
hamnavgifter, importavgifter och tullar på komponenterna och tjänsterna och alla 
exportavgifter som betalas vid återtagande av eventuella SPX FLOW komponenter 
vid slutet av en beställning, där det är tillämpligt. Med utgångspunkten av att en 
beställning är exklusive alla skatter och avgifter, förbehåller sig SPX FLOW rätten att 
fakturera genom ett tillägg till ett sådant beställningspris, sådana skatter och avgifter 
som kan vara gällande enligt den tillämpliga lagen, tillsammans med SPX FLOW:s 
externa kostnader för att hantera dessa skatter och avgifter. 

6. KREDIT OCH BETALNING: Om inte annat avtalats skriftligen av SPX FLOW ska 
betalning av varor ske netto trettio (30) dagar i den valuta i det land SPX FLOW 
befinner  sig.  För  beställningar  som  överstiger  tvåhundra  femtio  tusen  dollar 
($250,000 USD) eller lokala likvärdiga betalningsvillkor, ska följande gälla: (a) tjugo 
procents (20%) förskottsbetalning, (b) fyrtio procent (40%) vid SPX FLOW:s inköp av 

råvaror/komponenter, och (c) fyrtio procent (40%) vid leverans. Förskottsbetalning 
ska betalas inom fem (5) dagar från SPX FLOW:s godkännande av beställningen, de 
återstående två betalningarna är netto trettio (30) dagar. Proportionellt fördelade 
betalningar ska betalas vid uppdelade leveranser och Köparen ska inte ha 
retentionsrätt eller rätt till något inne- eller kvarhållande; däremot, förutsatt att SPX 
FLOW skriftligen samtycker till ett Inne- eller kvarhållande kan SPX FLOW 
tillhandahålla sådant inne- eller kvarhållande i form av en garanti, remburs eller 
bankgaranti som under inga omständigheter får förlängas mer än trettio (30) dagar 
bortom  garantiperiodens  utgång.  SPX  FLOW  förbehåller  sig  alla  rättsmedel  i 
händelse av köparens insolvens, inklusive men inte begränsat till, rätten att avbryta 
leverans, återkräva levererade varor, eller avstå leverans förutom mot kontant 
betalning. Underlåtenhet att betala fakturor vid förfallodagen, enligt SPX FLOW:s 
gottfinnande, gör att alla efterföljande fakturor omedelbart förfaller och ska betalas 
och  SPX  FLOW  kan  innehålla  alla  efterföljande  leveranser  tills  hela  beloppet  är 
betalat och SPX FLOW ska i sådant fall inte vara ansvarigt för icke-fullföljande av sina 
förpliktelser, i dess helhet eller delvis. Köparen samtycker till att betala, utan formell 
uppmaning,  en  och  en  halv  procent  (1,5%)  per  månad  av det  belopp  som  inte 
betalats på förfallodagen, eller, om en sådan skattesats överstiger gällande la , 
samtycker Köparen till att betala högsta tillåtna ränta. Inga avdrag, vare sig genom 
avräkning, motkrav eller på annat sätt, ska göras av Köparen. Om förutsättningarna 
för någon betalning (såsom leverans, slutförande eller formellt godkännande) inte 
kan uppfyllas på grund av Köparens avtalsbrott, ska sådan betalning ändå förfalla 
och betalas vid den överenskomna tidpunkten och SPX FLOW:s ytterligare rätt att få 
skadestånd ska förbli oförändrad. 

7. AVBESTÄLLNINGAR OCH ÄNDRINGAR: Alla beställningar är bindande efter 
godkännande. I sådant fall där SPX FLOW, efter eget omdöme, godkänner en 
avbeställning av Köparens beställning, ska Köparen vara skyldig att betala en 
avbeställningsavgift som är lika med eller större än (i) tjugofem procent (25%) av 
inköpspriset och (ii) den förlust eller kostnad som SPX FLOW åsamkats, inklusive men 
inte begränsat till, kostnader för material, arbete, ingenjörsarbete, reparationer och 
en rimlig vinstmarginal. Köparen är ansvarig för all rimlig lagring, försäkring och alla 
andra  utgifter  som  SPX  FLOW  åsamkats  till  följd  av  Köparens  avbeställningar 
och/eller ändringar. Inga ändringar accepteras till specifikationen av beställningen 
utan förgående skriftlig samtycke från båda parter. I händelse Köparen begär en 
ändring kommer SPX FLOW att förse Köparen med en offert inom en rimlig tid på 
högst tio (10) arbetsdagar som beskriver motsvarande förändring av leverans, pris, 
material och liknande. SPX FLOW ska inte vara skyldig att genomföra den begärda 
ändringen förrän begäran accepteras av båda parter. 

8. BEGRÄNSAD GARANTI: Om inte annat avtalats gemensamt skriftligen, garanteras 
Köparen (a) SPX FLOW-varor, tillbehör och hjälpmedel, eller delar därav, mot 
bristfälligt utförande och material under en period om tolv (12) månader från 
installationsdagen eller arton (18) månader från leveransdagen, beroende på vilken 
som upphör först, och (b) att SPX FLOW-tjänster är väl utförda under en period om 
nittio (90) dagar från dagen för utförandet. Om varorna eller tjänsterna inte 
överensstämmer med den ovan angivna garantin ska SPX FLOW efter eget val, som 
Köparens enda kompensation, antingen reparera eller ersätta de bristfälliga varorna 
eller revidera bristfälliga tjänster. Om Köparen gör anspråk på garanti hos SPX FLOW 
och inga konkreta brister därpå hittas ska Köparen ersätta SPX FLOW för alla rimliga 
kostnader som  SPX  FLOW  åsamkats  i samband med  den påstådda  bristen.  Som 
Köparens enda kompensation kommer varor som inköpts från tredje man och 
tillhandahållits  av  SPX  FLOW  att  repareras  eller  ersättas  men  endast  i  den 
utsträckning som anges i och hålls av den ursprungliga tillverkarens garanti. Om inte 
annat avtalats skriftligen ska SPX FLOW inte vara ansvarigt för under garantin eller 
annars på något sätt alls för: (i) normalt slitage; (ii) korrosion, nötning eller erosion; 
(iii) varor eller tjänster som efter leverans eller utförande av SPX FLOW utsatts för 
olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, felaktig reparation, ändring (inklusive 
ändringar eller reparationer som utförts av Köparen, slutkunden eller tredje parter 
annat   än   SPX   FLOW,   felaktig   installation   eller   underhåll,   försummelse,   eller 
överdrivna driftsförhållanden; (iv) brister som uppstår till följd av Köparens 
specifikationer eller design eller av Köparens leverantör eller underleverantör annat 
än SPX FLOW; eller (v) brister som uppstår vid tillverkning, distribution, 
marknadsföring eller försäljning av Köparens produkter; (vi) skada som uppstår vid 
kombination, drift eller användning med utrustning, produkter, hårdvara, mjukvara, 
inbyggt program, system eller data som inte tillhandahålls av SPX FLOW, om sådan 
skada eller förstörelse skulle ha undvikits i avsaknad av sådan kombination, drift eller 
användning; eller (vii) Köparens användning av varorna på något sätt som inte 
överensstämmer  med  SPX  FLOW:s  skriftliga  material  avseende  användningen  av 
sådan produkt. Dessutom ska den förgående garantin inte inkludera några 
arbetskrafts-, demonterings-, ominstallations-, transport- eller åtkomstskostander, 
eller annan kostnad förknippad med reparationen eller ersättningen av SPX FLOW:s 
varor.   GARANTIERNA   SOM   LÄMNAS   HÄR   ÄR   DE   ENDA   OCH   EXKLUSIVA 
GARANTIERNA TILLGÄNGLIGA TILL KÖPAREN OCH SPX FLOW AVSÄGER HÄRMED 
ANDRA EVENTUELLA GARANTIER UTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, UTAN 
BEGRÄNSNING INKLUSIVE DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET 
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, NÅGON PRESTANDA ELLER PROCESS- 
UTGÅNG   SOM  ÖNSKAS   AV  KÖPAREN  MEN  SOM   SPX   FLOW  INTE   SPECIFIKT 
GODKÄNT. DEN FÖREGÅENDE SKYLDIGHETEN TILL REPARATION, ERSÄTTNING OCH 
OMUTFÖRANDE ANGER SPX FLOW:S FULLSTÄNDIGA OCH EXKLUSIVA ANSVAR OCH 
KÖPARENS  EXKLUSIVA  KOMPENSATION  FÖR  EVENTUELLA  ANSPRÅK  I  SAMBAND
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MED  FÖRSÄLJNINGEN  OCH  TILLHANDAHÅLLANDE  AV  TJÄNSTER,  VAROR  ELLER 
DELAR,  DERAS  DESIGN,  LÄMPLIGHET  FÖR  ANDVÄNDNING,  INSTALLATION  ELLER 
DRIFT. 

9. IMMATERIALRÄTT: I händelse av en framgångsrik intrångstalan från en tredje 
part, ska SPX FLOW efter eget omdöme antingen (i) modifiera de härunder sålda 
varorna så att de utför jämförbara funktioner utan att göra intrång, (ii) införskaffa en 
royaltyfri licens så att Köparen får fortsätta använda varorna eller (iii) återbetala 
Köparen det då minskade marknadsvärdet av den komponenten som gjort intrång. 
SPX FLOW ska inte ha någon skyldighet under denna punkt, i den utsträckning ett 
yrkande är baserat på (a) kombinationen, driften eller användningen av varorna med 
utrustning, hårdvara, mjukvara eller data som inte tillhandahölls av SPX FLOW, om 
sådan överträdelse kunde ha undvikits i avsaknad av sådan kombination, drift eller 
användning, eller att (b) Köparens användning av produkten på något sätt inte 
överensstämmer  med  SPX  FLOW:s  skriftliga  material  avseende  användningen  av 
sådan produkt eller (c) överträdelse som är en följd av Köparens specifikationer eller 
design  eller  de  av  Köparens  leverantörer  eller  underleverantörer  andra  än  SPX 
FLOW. Detta punkt anger SPX FLOW:s fullständiga skyldighet och Köparens exklusiva 
kompensation med avseende till något faktiskt eller påstått intrång som härrör från 
användningen  av  härunder  sålda  varor  och  tjänster  eller  någon  del  därav  och 
omfattas av de övriga begränsningarna i dessa Villkor. 

10. ANSVARSBEGRÄNSNING: OAVSETT OM NÅGONTING ANNAT SKULLE ANGES I 
DETTA AVTAL: SKA SPX FLOW UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT 
FÖR  NÅGRA  SOM  HELST  OFÖRUTSEDDA,  INDIREKTA,  SPECIELLA,  FÖLJDSKADOR 
ELLER         SKADESTÅNDSERSÄTTNINGAR         (KOLLEKTIVT         DEFINERAT         SOM 
”FÖLJDSKADOR”),  OAVSETT  OM  DE  ÄR  OFÖRUTSÄGBARA ELLER  INTE,  INKLUSIVE 
UTAN BEGRÄNSNING, TREDJE PARTS AVGIFTER OCH KOSTNADER, FÖRLORADE 
VINSTER  (VARE  SIG  DIREKT  ELLER  INDIREKT),  PRODUKT,  PRODUKTION,  AFFÄRER 
ELLER AFFÄRSMÖJLIGHET, OAVSETT ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, 
DE FÖRSUMLIGA HANDLINGARNA ELLER UTELÄMNANDEN, KONTRAKTSBROTT, 
GARANTIER (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA) ELLER STRIKT ANSVAR AV SPX 
FLOW-GRUPPEN ELLER NÅGON ANNAN TEORI OM JURIDISKT ANSVAR; OCH (B) SPX 
FLOW:S SAMMANLAGDA ANSVAR, UNDER DESSA VILLKOR, SOM FÖLJER AV ELLER I 
SAMBAND MED   SAMTLIGA BESTÄLLNINGAR OCH KONTRAKT FÖR VAROR OCH 
TJÄNSTER SKA INTE (FÖRUTOM ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS UNDER 
TILLÄMPLIG   LAG)   ÖVERSTIGA   KONTRAKTSPRISET   FÖR   DE   VAROR   OCH/ELLER 
TJÄNSTER  SOM  ANSVAR  HÄVDAS  FÖR.  ÅTGÄRD  AV  KÖPAREN  FÖR 
KONTRAKTSBROTT MÅSTE PÅBÖRJAS INOM 30 DAGAR EFTER GARANTIPERIODENS 
UTGÅNG. KÖPAREN SKA VARA ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA OCH SAMTLIGA 
AVTAL MED TREDJE PARTER SOM LIGGER UTANFÖR RAMEN FÖR DESSA VILLKOR 
OCH  SOM  ÄR  I  STRID  MED  ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA  OCH/ELLER  GARANTIN 
SOM INGÅR HÄR. 

11. VAROR FÖR EXPORT: Köparen bekräftar att varorna kan vara föremål för 
exportrestriktioner och att Köparen kommer att efterfölja samtliga sådana gällande 
lagar och förordningar. Om varorna är avsedda att exporteras ska Köparen ange 
destinationsland i sin beställning. I händelsen av att Köparen köper varor för export 
utan att informera SPX FLOW förbehåller sig SPX FLOW rätten att avbryta 
beställningen, utan straff eller ansvar för avtalsbrott, i händelsen av att SPX FLOW 
invänder mot varornas slutgiltiga destination. Köparen har ensamt ansvar och ska 
försvara, hålla SPX FLOW skadelös och friskriva SPX FLOW för eventuella förluster 
eller skador (inklusive utan begränsning, anspråk från myndigheter) som härrör från 
export  eller  import  av  sådana  varor,  inklusive  utan  begränsning,  de  som  är 
relaterade till förpackning, beteckning, märkning, garanti, innehåll, användning eller 
dokumentation av varorna. Köparen har ensamt ansvar för att införskaffa eventuella 
nödvändiga exportlicenser. Köparen kommer inte att ta och kommer inte att begära 
att SPX FLOW vidtar några åtgärder som skulle bryta mot någon anti-bojkott eller 
några export- eller importstadgar eller förordningar vilka är tillämpliga på 
beställningen, av några myndigheter, och ska försvara, hålla SPX FLOW skadelös och 
ersätta SPX FLOW för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av eller 
relaterade till sådana åtgärder. I den utsträckning det är nödvändigt för SPX FLOW 
att införskaffa en exportlicens för varor gäller att: (1) SPX FLOW:s skyldighet att 
fullfölja en beställning med varor som behöver en sådan licens kommer att vara 
direkt villkorad av beviljandet av licensen; (2) SPX FLOW kommer att vidta en 
kommersiellt rimlig ansträngning för att införskaffa sådan licens; (3) Köparen ska 
tillgängliggöra all nödvändig information och dokumentation som krävs för att SPX 
FLOW ska kunna införskaffa sådan licens; och (4) Köparen ska ersätta SPX FLOW för 
dess rimliga utgifter vilka uppkommit i samband med att införskaffandet av sådan 
licens. 

12. IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDDAD INFORMATION: SPX FLOW ska behålla 
äganderätten till samtlig design, produktionstryck, ritningar, tekniska data och annan 
immaterialrättsligt skyddad information, information och dokument som relaterar 
till varorna eller tjänsterna sålda till Köparen. All sådan information och dokument 
som röjs eller levereras av SPX FLOW till Köparen: (i) ska anses vara SPX FLOW:s 
egendom; (ii) ska inte av någon anledning avslöjas till någon tredje part utan ett 
föregående  skriftligt  uttryckligt  samtycke  från  SPX  FLOW;  och  (iii)  ska  enbart 
användas  av  Köparen  i  syfte  att  inspektera,  installera,  använda  och  underhålla 
varorna och tjänsterna sålda till Köparen under dessa Villkor. 

13. GÄLLANDE RÄTT; PLATS; TVISTELÖSNING:  För försäljning av varor som är sålda 
eller som ska levereras eller tjänster som ska utföras inom de Förenta Staterna: 
Parternas rättigheter och skyldigheter ska härunder regleras av lagen i staten North 
Carolina, USA, med undantag för dess lag om konflikter och principer om val av 
lagar.  Någon  eventuell  åtgärd  eller  förfarande  i  förhållande  till  konflikt  eller 
kontrovers som involverar eller uppstår genom denna beställning, efter SPX FLOW:s 
egen bedömning (i) ska föras i någon offentlig domstol (State court) i Mecklenburg 
County, North Carolina eller de federala domstolarna i Western District av North 
Carolina, USA, och Köparen och SPX FLOW ska underkasta sig och ovillkorligt 
acceptera domsrätten av de domstolarna med avseende till sådan parts person eller 
egendom, eller (ii) ska lösas genom skiljeförfarande som administreras av American 
Arbitration Association i enlighet med dess Commercial Rules och vars skiljedom ska 
vara slutgiltig och bindande för båda parterna och får föras in och verkställas i vilken 
domstol  som  helst som  har  jurisdiktion.  Härmed  avstår Köparen och SPX FLOW 
oåterkalleligen från invändningar mot placeringen av platsen för någon eventuell 
åtgärd eller förfarande i de ovan beskrivna domstolarna. För försäljning av varor som 
är sålda eller som ska levereras eller tjänster som ska utföras utanför de Förenta 
Staterna: Parternas rättigheter och skyldigheter ska härunder regleras av och tolkas i 
enlighet  med  lagen  i  jurisdiktion  för  den  SPX  FLOW-enhet  som  tillhandahåller 
varorna och tjänsterna för denna beställning. Internationella köplagen och 
konfliktreglerna av internationell privaträtt gäller inte. Någon eventuell åtgärd eller 
förfarande i förhållande till konflikt eller kontrovers som involverar eller uppstår 
genom denna beställning, efter SPX FLOWs eget val, (i) ska föras i behörig domstol 
där SPX FLOW-enheten som tillhandahåller varorna eller tjänsterna ligger, eller (ii) 
ska slutgiltigt avgöras under skiljedomsreglerna av den Internationella 
Handelskammaren av en eller flera skiljemän som är utsedda i enlighet med nämnda 
regler med engelska som språk för skiljeförfarandet och skiljedomen. Trots andra 
begränsningar som finns i dessa Villkor förbehåller sig SPX FLOW rätten att inleda 
förfaranden i vilken behörig domstol som helst och Köparen ska ersätta SPX FLOW 
för  samtliga  kostnader,  avgifter  och  utgifter  (inklusive  rimliga  advokatkostnader) 
som SPX FLOW åsamkas i samband med verkställighet av dess rättigheter enligt 
denna beställning. 

14.  ÅTERFÖRSÄLJNING: Köparen godkänner att denne vid återförsäljning av varorna 
kommer att i återförsäljaravtalet inkludera bestämmelser som begränsar den 
köparens rättigheter mot SPX FLOW in enlighet med dessa Villkor.   Om Köparen 
underlåter  att  inkludera  sådana  bestämmelser  i  något  sorts  avtal  för 
vidareförsäljning,  (a) kan SPX FLOW avvisa Köparens beställning  i samband med 
sådant kontrakt för vidareförsäljning, och (b) Köparen ska ersätta, försvara och hålla 
SPX FLOW skadelös mot krav, ansvar, förlust, kostnad, skada eller utgift (inklusive 
rimliga advokatkostnader) som uppstår på grund av eller till följd av sådan 
underlåtenhet.

15. FÖRSENINGAR ORSAKADE AV KÖPAREN; AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER: Om 
Köparen underlåter att utföra några av sina skyldigheter under en beställning ska 
SPX FLOW ha rätt att skjuta upp sitt fullgörande under en beställning tills Köparen 
fullgjort  sina  skyldigheter,  och  eventuella  datum för  leveransen av varorna eller 
utförandet av tjänster ska förlängas med en tid som bestäms enligt SPX FLOW:s val. 

Förseningar orsakade av Köparen som förhindrar SPX FLOW från att uppnå de 
ursprungliga beställningskraven inkluderar men är inte begränsat till: (a) 
konstruktionen av byggnader, strukturer eller andra delar av den plats inom vilken 
SPX FLOW:s varor befinner sig; (b) ändringar i beställningens omfattning införd av 
Köparen; (c) slutförande av godkännanden, samtycken eller leverans av kritisk 
information av Köparen bortom de perioder som angetts i en beställning; (d) varje 
specificerade platsinrättningar och arbetsvillkor som inte upprätthålls av Köparen; 
(e) Köparens underlåtenhet att arrangera transport av varorna under en beställning, 
där Köparen har sådan skyldighet, eller någon annan oförmåga eller vägran från 
Köparen att acceptera leverans i enlighet med leveransdatum; (f) förseningar vid 
erhållande av tullklarering (där det är tillämpligt) av beställningsleveranserna; och (g) 
förseningar från Köparen att tillhandahålla all nödvändig säkerhet till SPX FLOW i 
form av en remburs, bankgaranti eller annat. I händelse av sådana köparförseningar 
ska SPX FLOW ha rätt till, utöver en förlängning av återstående milstolpar, en ökning 
av det totala beställningspriset för att återspegla ökningen av kostnaden för SPX 
FLOW som direkt orsakats av köparförseningar. Dessutom ska SPX FLOW ha rätt att 
fakturera för varje beställnings-milstolpe som inte uppnåtts på grund av 
köparförseningar. Sådana fakturor ska betalas inom 30 dagar från dagen för SPX 
FLOW:s fakturering. 

All design, tekniska- och andra ritningar som SPX FLOW lämnat till Köparen och som 
inte uttryckligen avvisats skriftligen inom tio (10) arbetsdagar efter Köparens 
mottagande anses vara accepterade av Köparen. Köparens rätt att genomföra 
överenskomna   inspektioner   före   leverans   (i)   som  Köparen   inte   planerar   att 
genomföra inom tio (10) arbetsdagar från SPX FLOW:s bekräftelse av sin beredskap 
om att medverka eller (ii) som Köparen försenar mer än tio (10) arbetsdagar från det 
datum som ursprungligen planerats, kommer att frånfallas av Köparen, så länge SPX 
FLOW skriftligen intygar att varorna framgångsrikt passerat SPX FLOW:s 
standardinspektion före leverans. Om Köparen försenar transport av några varor 
eller i annat fall misslyckas med att engagera eller i annat fall avsända ett fraktfartyg 
eller  transitföretag  inom  tio  (10)  arbetsdagar  efter  meddelande  att  varorna  är 
färdiga för transport ska SPX FLOW ha rätt att ändra leveransvillkoret till Ex Works
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16.   INGA   ANDRA   KONTRAKTBESTÄMMELSER;   ÖVRIGT:   Ingen   återförsäljare, 
mäklare,  filialchef,  ombud,  agent,  anställd  eller  representant  för  SPX  FLOW  har 
någon  makt  eller  auktoritet,  förutom  att  ta  emot  beställningar  för  SPX  FLOW:s 
räkning avseende varor och tjänster och att lämna in desamma till SPX FLOW för SPX 
FLOW:s godkännande och acceptans enligt villkoren här i eller för avslag. Det finns 
inga utfästelser, avtal, skyldigheter eller villkor, uttryckta eller underförstådda, 
lagstadgade eller på annat sätt relaterade till detta avtal, annat än det som anges 
här. För att undvika tvivel och utan att begränsa det ovanstående, ska SPX FLOW inte 
vara bunden av villkoren i något annat kontrakt mellan Köparen och någon tredje 
part eller andra utfästelser eller bestämmelser, oavsett om Köparen meddelar SPX 
FLOW om sådana villkor såvida inte SPX FLOW uttryckligt skriftligen, av en behörig 
representant för SPX FLOW, godkänner att vara bundet av sådana villkor. Om någon 
bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller icke verkställbar under tillämplig lag ska de 
återstående bestämmelserna förbli kvar i full kraft och effekt.

SPX FLOW förbehåller sig rätten att överföra eller överlåta sina skyldigheter, 
rättigheter och ansvar enligt detta avtal, så länge sådan efterträdare eller förvärvare 
samtycker till dessa Villkor. Varje överföring eller överlåtelse av Köparens rättigheter 
enligt detta avtal utan SPX FLOW:s samtycke (som inte ska vägras utan skälig 
anledning), ska vara ogiltiga. SPX FLOW:s underlåtenhet att kräva Köparens 
fullgörande av någon del av dessa Villkor ska inte medföra att någon inskränkning i 
SPX FLOW:s rättigheter att kräva strikt utförande av dessa Villkor. 


