
 

 

 

 

GREENWAY LOGISTICS AB – ALLMÄNNA VILLKOR 

 
1. INLEDNING 

1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga på 

samtliga tjänster som Greenway Logstics AB, 

556939-7796 (”Greenway Logistics”), utför i 

enlighet med särskilt avtal (innefattande även 

godkänd offert) träffat med kund 

(”Uppdragsgivaren”). Det särskilda avtalet, 

handlingar till vilket detta hänvisar, dessa 

allmänna villkor samt de handlingar som 

dessa allmänna villkor hänvisar till ska utgöra 

avtalsinnehåll mellan Greenway Logstics och 

Uppdragsgivaren. Uppdragsgivarens 

eventuella allmänna villkor eller allmänna 

inköpsvillkor utgör inte del av avtalet om inte 

det särskilda avtalet uttryckligen hänvisar till 

dessa. 

1.2 Vid motstridiga villkor i det särskilda avtalet 

och dessa allmänna villkor ska villkor i det 

särskilda avtalet äga företräde. 

2. INGÅENDE AV AVTAL 

2.1 Avtal mellan Greenway Logistics och 

Uppdragsgivaren anses slutet  

(i) vid skriftlig/elektronisk offert från 

Greenway Logistics – vid Greenway 

Logistics mottagande av 

Uppdragsgivarens skriftliga godkännande 

av offerten;  

 

(ii) vid muntlig beställning – vid avsändande 

av Greenway Logistics skriftliga 

orderbekräftelse. 

2.2 Skriftlig/elektronisk offert är giltig under 30 

dagar från utfärdandedatum och endast för 

det specifika uppdrag som offerten avser. 

Godkännande av offert kan endast avse hela 

det uppdrag som offerten avser och inte 

endast delar. 

3. PRISET 

3.1 Uppdragsgivaren är skyldig att erlägga 

betalning till Greenway Logistics med avtalat 

pris för tjänsten samt ersättning för gjorda 

utlägg för uppdragets utförande jämte 

gällande mervärdesskatt och andra offentliga 

skatter och pålagor. Utlägg kan avse 

kostnader såsom kostnader för resor, boende, 

förpackningar etc. för fullgörande av uppdrag. 

3.2 Om priset för tjänsten inte följer av avtalet ska 

Uppdragsgivaren ersätta Greenway Logistics 

för nedlagd tid med ett timpris enligt 

Greenway Logistics vid var tid tillämpade 

timtaxa. 

3.3 Prisjustering ska ske årligen i januari varje år 

med hänsyn till förändringarna i 

konsumentprisindex. Avtalat pris ska 

därutöver bli föremål för justering vid 

kostnadsändringar som beror på ändring av 

lag, beslut av myndighet, force majure-

situation, oförutsedda prishöjningar avseende 

material eller tjänster som ingår i uppdraget.  

4. FAKTURERING 

4.1 Vid löpande uppdrag äger Greenway Logistics 

fakturera kund månadsvis i efterskott. Vid 

enskilda Godstransporter sker fakturering 

efter uppdragets utförande. Kunden ska 

erlägga betalning för faktura inom 20 dagar 

från fakturas utfärdande.  

4.2 Vid dröjsmål med betalning utgår 

dröjsmålsränta med 10 % per år. Greenway 

Logistics har även rätt att debitera 

Uppdragsgivaren avgift för utskick av 

betalningspåminnelse med vid var tid gällande 



 

belopp enligt lag (1981:739) om ersättning 

för inkassokostnader m.m. 

5. ÖVRIGA TJÄNSTER 

5.1 Greenway Logistics ska utföra tjänsten 

fackmässigt och i enlighet med 

överenskommen tidplan. Deltider utgör inte 

fasta leveranstider utan utgör endast 

planeringsunderlag.  

5.2 Uppdragsgivaren ska tillhandahålla Greenway 

Logistics instruktioner, besked och den 

information, data, handlingar, åtkomst till 

system som Greenway Logistics från tid till 

annan efterfrågar och som behövs för 

utförande av uppdraget. Tillhandahållande 

ska ske snarast och utan oskäligt uppehåll 

från begäran. Vid underlåtelse från 

Uppdragsgivaren äger Greenway Logistics rätt 

till motsvarande tidsförlängning för utförande 

av uppdraget samt rätt till ersättning för de 

merkostnader och/eller stillestånd som 

uppkommer. 

6. GODSTRANSPORTER 

6.1 Greenway Logistics använder sig av tredje 

part (”Tredje Part”) för genomförande av avtal 

med Uppdragsgivaren som avser transporter 

av gods, paket eller brev (”Godstransport”). 

Tredje Part kan vara t.ex. PostNord, DHL eller 

dyl. Beroende på vilken Tredje Part som 

Greenway Logistics anlitar gäller olika villkor 

för Godstransporten, villkor såsom t.ex. 

transportslag, tillåtna försändelser, 

ansvarsbegräsningar, undersökning av gods, 

regler om reklamation och frister, tillämplig 

lagstiftning/konventioner och/eller regler.  

6.2 Vid avtal mellan Greenway Logistics och 

Uppdragsgivaren om Godstransport eller avtal 

där Godstransport utgör del av tjänsten ska 

Tredje Parts särskilda och allmänna villkor för 

Godstransport gälla som avtalsvillkor mutatis 

mutandis mellan Greenway Logistics och 

Uppdragsgivaren. Dock ska inte 

bestämmelser i sådana särskilda och allmänna 

villkor om pris, betalningsvillkor eller 

tvistelösning gälla mellan parterna. Greenway 

Logistics ska på begäran av Uppdragsgivaren 

skyndsamt tillhandahålla uppgift om vilken 

Tredje Part som anlitats för fullgörande av 

Godstransport åt Uppdragsgivaren samt 

uppgift om villkor och innehållet i Tredje Parts 

tillämpliga allmänna villkor.  

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

7.1 Alla tillhandahållna programvaror, tekniska 

lösningar och andra immateriella rättigheter 

avseende Greenway Logistics tjänster eller 

immateriella rättigheter som uppkommit som 

ett resultat av Greenway Logistics tjänster 

utgör Greenway Logistics egendom och 

överlåts inte till Uppdragsgivare. 

Uppdragsgivaren får endast utnyttja sådana 

resultat tillsammans med tjänsten under 

avtalstiden och för avtalet ändamål. 

Uppdragsgivaren får inte modifiera, utveckla 

eller vidareupplåta tillhandhållna 

programvaror, tekniska lösningar eller 

resultat av Greenway Logistics  tjänster eller 

göra tillgängligt Greenway Logistics system, 

program, metoder eller dokumentation för 

annan. 

8. FORCE MAJURE 

8.1 Greenway Logistics är befriad från ansvar för 

brott mot detta avtal orsakat av 

omständigheter utanför Greenway Logistics 

kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, 

brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, 

naturkatastrof, översvämning, hårt väder, 

arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts 

personal eller ej), pandemi, epidemi eller 

handling eller underlåtenhet från 

myndigheters sida eller handling eller 

underlåtenhet från någon som part inte 

uttryckligen åtagit sig ansvar för. Så snart 

sådan omständighet har undanröjts skall part 



 

fullfölja sina förpliktelser på sätt som anges i 

avtalet. 

9. GDPR 

9.1 Greenway Logistics hanterar personuppgifter 

för fullgörande av uppdrag i enlighet med var 

tid gällande policy härför. Gällande policy 

finns på Greenway Logistics webbplats 

www.greenway-logistics.com 

10. AVTALSBROTT 

10.1 Part äger rätt att häva avtalet om den andre 

parten är i väsentligt avtalsbrott. Som 

väsentligt avtalsbrott avses alltid bl.a. att 

Uppdragsgivaren inte tillhandahåller 

nödvändig information eller nödvändiga 

handlingar som behövs för Greenway Logistics 

utförande av uppdraget, erforderlig säkerhet 

som begärts i samband med ingående av 

avtalet inte ställs inom skälig tid, part har eller 

det finns rimliga skäl att anta att den andra 

parten kommer ställa in sina betalningar, 

uppta ackordsförhandlingar, beviljas företags-

rekonstruktion, upprätta 

kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen 

eller annars får anses ha kommit på obestånd 

11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

11.1 Tillägg eller ändringar till avtalet ska vara 

skriftiga och undertecknade av behörig 

företrädare för respektive part för att gälla.  

11.2 Greenway Logistics äger rätt att ensidigt och 

när som ändra i dessa allmänna villkor. De 

reviderade villkoren ska dock inte äga 

tillämplighet på avtal som ingåtts före 

reviderade villkor publicerades på Greenway 

Logistics webbplats. 

12. TILLÄMPLIG LAG 

12.1 Svensk materiell rätt utan hänsyn till 

eventuella lagvalsregler ska vara tillämpligt 

på detta avtal. 

13. STANDARDVILLKOR 

13.1 Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna 

Bestämmelser, NSAB 2015 med undantag för 

dess §1 ska vara tillämpligt på parternas 

avtal. 

**** 

http://www.greenway-logistics.com/

