Information om TLS 16
Allmänna leveransbestämmelser
för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom metervaror.

Inledning

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag har år 2016 givit ut allmänna bestämmelser för leveranser
av mängdvaror av standardkaraktär, TLS 16. Bestämmelserna reglerar parternas rättigheter och skyldigheter på ett rimligt och balanserat sätt.

Tillämpningsområde för TLS 16

Typaffären för TLS 16 avser en standardiserad vara som normalt levereras från lager och som finns
att tillgå från flera leverantörer.
Det är framför allt två faktorer som avgör om TLS 16 passar. En första förutsättning är att köparen
kan köpa likvärdiga varor från annan leverantör. TLS 16 ger nämligen köparen en relativt vidsträckt
rätt att vid leveransförsening häva köpet och därvid få ersättning av säljaren för de merkostnader
han orsakas av att köpa motsvarande varor från annat håll. Om ett sådant ersättningsköp inte kan
göras på ett ganska enkelt sätt bör hellre ett standardavtal avseende kundanpassade varor användas.
Den andra förutsättningen är att den typen av varor som TLS 16 avser bygger på att säljaren ska
leverera nya varor för att ersätta sådana som visat sig vara behäftade med fel. Detta hindrar dock inte
att säljaren tar tillbaka och, om möjligt, reparerar felaktiga varor för att därefter sälja dem på nytt.
Det avgörande för om bestämmelserna är lämpliga är om ovannämnda krav uppfyllts, inte hur komplicerad produkten är.
I rubriken till TLS 16 uttrycks användningsområdet så, att bestämmelserna är avsedda för leveranser
av ”mängdvaror av standardkaraktär”. Därefter ges ett exempel på sådana varor, metervaror. Ofta
säljs varan på rulle.
Som framgår av det sagda passar TLS 16 inte för leveranser av specialtillverkade varor som framställs
efter beställning för den enskilda kundens behov.
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Med hänsyn till varornas beskaffenhet finns inte ett äganderättsförbehåll bland bestämmelserna i
TLS 16. Ett giltigt äganderättsförbehåll skyddar säljaren mot att varan tas i anspråk för betalning
av köparens skulder till andra fordringsägare. Vid köparens konkurs har säljaren rätt att få tillbaka
varan. Det skulle emellertid vara vilseledande att ha ett äganderättsförbehåll i bestämmelserna, eftersom det på grund av många undantag i svensk rättspraxis inte skulle kunna göras gällande i praktiken. Ett äganderättsförbehåll saknar verkan, om varan är avsedd för vidareförsäljning eller om varan
infogas i lös egendom, vilket gör den svår att särskilja utan betydande skada eller oskäliga kostnader
för köparen i förhållande till varans värde. Likaså fungerar inte ett äganderättsförbehåll vid bearbetning av varan på ett sådant sätt att värdeökningen inte kan särskiljas från varan. Förbehållet gäller

inte heller om varan sammanblandas med andra varor så att det inte går att särskilja dem. Slutligen
saknar ett äganderättsförbehåll verkan, om varan infogas av köparen i en fastighet så att den blir fastighets- eller byggnadstillbehör, liksom om den utgör tillbehör till fartyg.
Geografiskt användningsområde
Bestämmelserna är avsedda att användas inom Sverige.
Engelsk version
Bestämmelserna ges emellertid ut även på engelska med beteckningen TLS 16 E och kan då användas för affärer utanför Sverige. Den engelska utgåvan innehåller ett äganderättsförbehåll, eftersom
det utanför Sverige kan finnas större möjligheter att göra förbehållet gällande.
Leveransklausulen i den engelska utgåvan är FCA, medan den är Ex Works i den svenska. Detta
sammanhänger med att enligt FCA är det säljaren som ska sköta exportklareringen från en stat till
en annan stat, vilket underlättar exportaffären. Vid interna EU-affärer är detta inte en praktisk fråga.
Enligt Ex Works är säljaren inte skyldig att själv sköta exportklareringen, han ska endast ge sådan
assistans som köparen begär för att ordna exporten. Därför är Ex Works inte lämplig för köpare som
inte själva direkt eller indirekt kan ordna exportklareringen.

Användning av leveransbestämmelserna

Krav på tydlighet
Vissa grundläggande krav måste vara uppfyllda för att allmänna bestämmelser ska anses utgöra en
del av det enskilda avtalet. I rättspraxis krävs bland annat att parterna ska känna till och ha getts
möjlighet att överväga de olika villkor som ska gälla för avtalet.
Det är därför mycket viktigt att man har en fast rutin för hur avtal ska träffas. Genom denna ska säkerställas, att parterna får del av TLS 16 och är införstådda med att dessa bestämmelser utgör en del
av avtalet. I allmänhet är det nödvändigt att redan vid avtalets ingående skicka ett exemplar av TLS
16 till den andra parten.
Avtal om sådana leveranser som TLS 16 är avsedda för ingås ofta på ett enkelt sätt utan någon särskild skriftväxling. Köparen beställer per telefon, fax eller e-post, varefter säljaren skickar varan tillsammans med en faktura som därmed också utgör en orderbekräftelse. Om varan inte kan levereras
omgående kan säljaren sända en separat orderbekräftelse. Normalt är det säljaren som tar initiativet
att åberopa leveransbestämmelserna. Denne måste då se till att köparen får del av villkoren så snart
det är praktiskt möjligt, det vill säga tillsammans med den första handlingen. Dessutom bör säljaren
i prislistor, kataloger och liknande material ange att TLS 16 gäller.
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När försäljning sker direkt genom säljarens webbplats, bör säljaren se till att den som gör beställningen kan ta del av villkoren och att ett uttryckligt accepterande av villkoren är en nödvändig del av
beställningsprocessen.

