
Kurs i kontraktsrätt 

Praktisk information
Tid och plats
25 april 2017 på Teknikföretagen,  
Storgatan 5, Stockholm.
08.30-17.00

Avgift
4 800 kronor exkl moms för medlemmar. 
5 300 kronor exkl moms för icke medlemmar.
 
Kursdokumentation 
Material som visas under kursen ingår. 
Önskas en komplett pärm baserad på Offert 
Order och Avtal kan det beställas till en 
tilläggskostnad på 750 kr/pärm.
 
Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att 
ställa in kursen på grund av för få deltagare.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till Heléne Schultz,  
Servicesektionen, helene.schultz@
tebab.com senast den 25 februari med 
deltagarinformation samt  fakturauppgifter. 
Meddela om du har speciella önskemål (kost 
mm.) 
 

Information
Kontakta:  Heléne Schultz, Servicesektionen
Telefon:     08-782 08 23  
E-post:       helene.schultz@tebab.com   
Hemsida:   www.servicesektionen.se

Kurs i kontraktsrätt den 25 april 2017 i Stockholm

Välkomna till Servicesektionens kurs i Kontraktsrätt där du under en dag får möjlighet att lära 
dig grunderna i avtal och hur du väljer rätt leveransbestämmelse. Kursledaren går igenom 
huvuddragen i vissa leveransbestämmelser för teknik- och byggindustrin. Detta kommer att 
hjälpa dig i ditt dagliga arbete.
 
Kursen vänder sig till alla som arbetar med inköp eller försäljning och/eller sluter avtal med 
leverantörer och kunder. 

Servicesektionen c/o TEBAB. BOX 5510, 
114 85 Stockholm   
Besöksadress: Storgatan 5 
Tel: 08-782 08 50 - servicesektionen@tebab.com



Program - 25 april
8.30 - 09.00 Registrering och kaffe

09.00 Vad styr avtalet?
• Avtalets relation till lagregler
 
09.45 Kaffe

10.00 Grunderna för ingående av avtal
• Kan en offert återkallas eller ändras?
• När föreligger ett bindande avtal?
• Vilka tidsfrister gäller?
• Innebörden av “budgetoffert”, “letter of intent”,   
 “reservation för mellanförsäljning”,    
	 m.fl.	begrepp
• Vad gäller när offert, order och ordererkännande   
 avviker från varandra?
• Betydelsen av felskrivningar
• Avbeställning, annullering

12.00 Lunch

13.00 - Att välja rätt leveransbestämmelse
Kort	presentation	av	några	vanliga	leveransbestämmelser,	de-
ras	ursprung	och	användningsområden.

14.00 Huvuddragen i vissa leveransbestämmelser för 
teknik- och byggindustrin
Kursen	beskriver	med	framförallt	utgångspunkt	från	ansvaret	
för	leveransförsening	respektive	fel	i	leverantörens	prestation	
huvuddragen	i	NL	09,	Pump	10,	ALOS	05,	NLM	10,	NU	15	och	
NR 15 (teknikindustrin) samt AB 04 och ABT 06 (byggindus-
trin),	Jämförelse	görs	med	den	svenska	köplagen.	Kursen	ger	
svar	på	sådana	frågor	som:

•	 Kan	köplagens	regler	avtalas	bort?
•	 Riskövergång,	INCOTERMS
• Leveransförsening - viten och skadestånd,    
 skyldigheten att ersätta direkta och indirekta förluster
• Force majeure
• Betalning, dröjsmålsränta, äganderättsförbehåll
• Ansvar för fel, garantier. Hur långt sträcker sig säljar- 
	 ens	skyldighet	att	avhjälpa	fel?
•	 Ansvar	för	skador,	produktansvar
 
14.45 Kaffe
Fortsätter med “huvuddragen i vissa leveransbestämmelser för 
teknik- och byggindustri.

17.00 Kursen slutar 


