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Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram
allt från minsta mutter till största skruv, från jordens
alla hörn, snabbt.

Vi har ett välfyllt lager med de vanligaste dimensio-
nerna för extremt snabba leveranser. Testa oss! 
Vi håller vad vi lovar.

Ett brett sortiment fästelement

Brett sortiment

Etiketter
Alla våra produkter märks med en etikett med dimension, 
order och antal. På etiketten kan vi också ta med kundens 
artikelnummer om så önskas. Allt för att underlätta 
kundens hantering av leveranser ifrån oss.

Katalog

Kvalitet och miljö

Vi har en sprängfylld katalog med våra basprodukter. 
Den finns tillgänglig på vår hemsida.
I den presenterar vi också ett antal anskaffningsartiklar 
som vi ordnar fram inom någon vecka. På vår hemsida 
visar vi också våra populära tekniksidor med 
specifikationer över bassortimentet.
Adressen är: www.tilka.se

Vår verksamhet är tredjepartcertifierad enligt ISO 9001
 och ISO 14000.

EDI
Med oss kan du kommunicera via EDIFACT. 
Leveransplaner, avisering, fakturering mm hanterar 
vi med EDIFACT.

Snabba, exakta
leveranser

Vi har idag förtroendet att leverera betydligt mer ritnings- och
specialdetaljer till våra kunder än tidigare.
Anledningen är att vi lyckats ta fram dem på ett för kunden 
fördelaktigt sätt.
En annan fördel är vårt stora sortiment av komponenter, 
vilket begränsar floran på leverantörer.
Man får produkterna sampackade med fästelementen som 
åtgår vid monteringen.

Vilka lösningar eller detaljer kan vi hjälpa er med?

Ring 0499-169 25 och prata med våra säljare för mer information.

Ett brett sortiment fästelement

Special– och ritningsdetaljer
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Order tel: 0499-16925, fax 0499-13002
E-post: order@tilka.se

Innehållsförteckning
  ALLMÄNNA VILLKOR

  SEXKANTSKRUVAR 01 

  MASKINSKRUVAR 02 

  STOPPSKRUVAR 03 

  ÖVRIGA SKRUVAR 04 

  PLÅTSKRUVAR  05 

  MUTTRAR   06 

  PLANA BRICKOR  07 

  FJÄDRANDE BRICKOR 08 

  LÅSBRICKOR  09 

  AXELLÅSNINGAR 10 

  PINNAR OCH SPRINTAR  11 

  KLAMMER OCH HÅLLARE  12 

INSATSGÄNGOR 13 

Sortiment och anskaffningsprodukter visas i början av varje kapitel.

Färdigpackade sortimentaskar finns i slutet av respektive kapitel.



ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER NLS 10 
för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och 
mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgivna 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus-Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, 
samt Teknikföretagen, Sverige.  

Version 10.4 3 

Tillämplighet 
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall
tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt 
avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste 
avtalas skriftligen för att bli gällande. 
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i 
dessa bestämmelser avses därmed en handling 
underskriven av båda parter eller brev, telefax, 
elektronisk post eller andra kommunikationsformer 
som parterna har kommit överens om. 

Förpackning 
2. Priser i anbud och avtal ska, om inget annat anges,
anses innefatta säljarens standard-förpackning. 

Över- och underleverans 
3. Leverans får avvika från i avtalet angiven vikt eller
kvantitet endast om parterna uttryckligen avtalat 
härom. 

Produktinformation 
4. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och
annan produktinformation är bindande endast i den 
utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. 

Leverans 
5. Har ingen leveransklausul avtalats ska leveransen
ske ”Ex Works” enligt vid avtalets ingående gällande 
INCOTERMS. Har leveransklausul avtalats, ska den 
tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande 
INCOTERMS.

Leveranstid. Försening 
6. Försenas leveransen på grund av någon handling
eller underlåtenhet från köparens sida, ska leverans-
tiden förlängas så mycket som med hänsyn till 
omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden ska 
förlängas även om orsaken till förseningen inträffar 
efter utgången av den ursprungligen avtalade 
leveranstiden. Detsamma gäller, utom i fall som avses i 
punkt 19, andra stycket, om leveransen försenas på 
grund av någon omständighet som enligt punkt 18 
utgör befrielsegrund. 

7. Levererar säljaren inte varorna i rätt tid, får kö- 
paren genom skriftligt meddelande till säljaren fastställa 
en skälig slutlig frist för leverans och ange att köparen 
avser att häva avtalet om leverans inte sker inom denna 
frist. Har leverans inte skett inom den slutliga fristen får 
köparen häva avtalet genom skriftligt meddelande till 
säljaren.  
Är förseningen av väsentlig betydelse för köparen, eller 
står det klart att en sådan försening kommer att 
inträffa, får köparen genast häva avtalet genom 
skriftligt meddelande. 

8. Häver köparen avtalet enligt punkt 7 har han rätt till
ersättning av säljaren för den merkostnad som orsakas 
vid anskaffning av motsvarande varor från annat håll. 

Härigenom utesluts köparen från varje annan rätt till 
ersättning med anledning av säljarens leverans-
försening. 
Häver köparen inte avtalet, är han, såvida inte annat 
avtalats, inte berättigad till någon ersättning med 
anledning av säljarens försening. 

Betalning 
9. Om inte annat avtalats, skall betalning ske 30 dagar
efter att varorna levererats och faktura sänts. 
Tar köparen emot varorna på fastställd dag, ska 
han ändå betala som om leverans skett enligt avtalet. 

10. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt till
dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats 
som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens 
land. 

11. Om köparen inte betalat tre månader efter
förfallodagen, får säljaren häva avtalet genom 
skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, 
utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den 
skada han lider. Ersättningen ska dock inte överstiga 
det avtalade priset. 

Äganderättsförbehåll 
12. Varorna förblir säljarens egendom, till dess de
blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant 
äganderättsförbehåll är giltigt. 

Ansvar för fel 
13. Säljaren förbinder sig att leverera nya varor som
ersättning för varor som är felaktiga till följd av 
bristfälligheter i konstruktion, material eller till-
verkning. 

14. Säljarens ansvar omfattar endast fel som visar sig
inom ett år från den dag varorna levererades. 
Anmärkningar om fel i godset skall göras skriftligen och 
utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig. I annat 
fall förlorar köparen rätten till ersättningsleverans 
enligt punkt 13. 

15. Levererar inte säljaren ersättningsvaror inom
skälig tid efter att köparen anmärkt mot felet enligt 
punkt 14, får köparen genom skriftligt meddelande till 
säljaren häva avtalet såvitt det gäller felaktigt gods. 

Häver köparen avtalet har han rätt till ersättning av 
säljaren för den merkostnad han orsakas vid 
anskaffning av motsvarande varor från annat håll. 

16. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 13 och 15 har
säljaren inte något ansvar för fel eller för underlåten 
ersättningsleverans. Detta gäller varje förlust felet eller 
underlåtenheten kan orsaka som exempelvis 
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan 
ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av säljarens 
ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet.  
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Ansvar för sakskada orsakad av godset 
17. Säljaren ansvarar inte för skada som varan orsakar
på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada 
om skadan inträffar då varan är i köparens besittning 
Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den 
utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje 
man för sådan skada eller förlust, som säljaren enligt 
första stycket inte ansvarar för. 

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte 
om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen 
på ersättning för skada eller förlust som avses i 
denna punkt, ska andra parten genast underrättas 
härom. 

Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig 
instämmas till den domstol eller skiljenämnd som 
behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om 
kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara 
orsakad av levererad vara. Det inbördes förhållandet 
mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras 
genom skiljeförfarande enligt punkt 20. 

Befrielsegrunder (force majeure) 
18. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder
om de medför att avtalets fullgörande hindras eller 
blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje 
annan omständighet, som parterna inte kan råda över, 
såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema natur-
händelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av 
motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- 
eller valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet 
på transportmedel, allmän varuknapphet, 
inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller 
försening av leveranser från underleverantörer, som 
orsakas av sådan befrielsegrund. 

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund 
endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte 
kunde förutses då avtalet ingicks. 

19. Part som vill åberopa omständighet som utgör
befrielsegrund som nämns i punkt 18 ska utan dröjs-
mål skriftligen underrätta andra parten när sådan 
omständighet inträffar och när den upphör. 

Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av 
avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse för 
andra parten har denna rätt att genast häva avtalet 
genom skriftligt meddelande.  

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa 
bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt 
meddelande till andra parten om avtalets fullgörande 
försenas mer än tre månader av befrielsegrund som 
nämns i punkt 18. 

Tvister, tillämplig lag 
20. Tvister i anledning av avtalet och allt som har
samband med det får inte dras under domstols 
prövning utan ska avgöras genom skiljeförfarande 
enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land. Part 
har dock rätt att vid allmän domstol föra talan om 
betalning av obestridd fordran. 

21. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas
enligt lagen i säljarens land. 

Utöver de allmänna bestämmelserna NLS10 gäller 
följande villkor: 

Förpackning 
Vanligen säljer vi endast standardförpackningar eller i 
storpack. 

Vid beställning av antal understigande för respektive 
artikel angiven minkvantitet dubbleras gällande priser. 

Faktureringsgräns 
Lägsta fakturabelopp per order är 350:- kr, dvs om 
fakturavärdet efter avdrag av rabatter, men före 
mervärdeskatt, frakt och andra avgifter, understiger 
detta värde debiteras ändå 350:- kr med hänsyn till 
hanteringskostnaden. Vid ev. restleverans av order 
utgår ej detta belopp. 

Returer 
Returer godkännes normalt ej om varorna överens-
stämmer med angivna specifikationer. Retur som 
återsändes inom 14 dagar och godkänts av oss 
krediteras med högst 80 % av fakturerat pris. 

Leveransvillkor 
Fritt vårt lager i Mönsterås, exkl. emballage. 
Emballage debiteras till självkostnadspris och 
återtages icke. All transport sker på köparens risk. 

Övrigt 
Leveransdagens priser debiteras. Vi förbehåller oss 
rätt till omedelbara ändringar av priserna om 
förhållandena påkalla dylika. 

Vi förbehåller oss rätten att över/underleverera 
med +/- 10 % mot beställt antal. 

Alla priser gäller exkl. mervärdeskatt. 

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i sortimentet 
utan föregående avisering. 
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Anskaffningsservice
I denna katalog presenterar vi ett urval av produkter som används av ett flertal av 
våra kunder. Det är standardiserade artiklar som i de flesta fall följer DIN- eller ISO-
normer och i övriga fall är de väl etablerade på marknaden.

Om du söker något som inte finns med i katalogen kontakta vår ordersupport. 
Vi har stor erfarenhet och ett brett kontaktnät för att skaffa det du behöver.

Fästelement med annan ytbehandling, andra dimensioner, andra varianter.

Specialtillverkning av detaljer enligt era ritningar. Vi har utökat våra kontakter
med olika tillverkare som gör att vi kan erbjuda betydligt fler produkter som
man tidigare inte kopplade samman med fästelement. Det kan vara frästa,
svarvade, pressade eller av flera komponenter sammansatta produkter.

En leverantör på samtliga produkter som ska monteras underlättar Ert inköpsarbete.

I början av varje kapitel visas några exempel på anskaffningsprodukter snarlika de som
ingår i kapitlet.

Vi erbjuder också förpackningslösningar som sparar tid och pengar 
just i din montering eller på Ert lager.

Ring 0499-16925 för mer information



Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram
allt från minsta mutter till största skruv, från jordens
alla hörn, snabbt.

Vi har ett välfyllt lager med de vanligaste dimensio-
nerna för extremt snabba leveranser. Testa oss! 
Vi håller vad vi lovar.

Ett brett sortiment fästelement

Brett sortiment

Streckkoder
Alla våra produkter märks med en etikett med streckkoder.
På etiketten kan vi också ta med kundens artikelnummer
om så önskas. Allt för att underlätta kundens hantering 
av leveranser ifrån oss.

Katalog och Web-butik

Kvalitetssäkring

Vi har en sprängfylld katalog med våra basprodukter. 
I den presenterar vi också ett antal anskaffningsartiklar
som vi ordnar fram inom någon vecka. Vårt bassortiment
finns nu även på Internet där ni också finner vår web-butik.
På Internet visar vi också våra populära tekniksidor 
med specifikationer över bassortimentet.
Adressen är: www.tilka.se

Vår verksamhet är tredjepartcertifierad enligt ISO 9001:2000.

EDI och Odette
Med oss kan du kommunicera via Odette och EDIFACT.
Leveransplaner, avisering, fakturering mm sköter 
vi med Odette.

EDI

Snabba, exakta
leveranser

Vi har idag förtroendet att leverera betydligt mer ritnings- och
specialdetaljer till våra kunder än tidigare.
Anledningen är att vi lyckats ta fram dem på ett för kunden 
fördelaktigt sätt.
En annan fördel är vårt stora sortiment av komponenter, 
vilket begränsar floran på leverantörer.
Man får produkterna sampackade med fästelementen som 
åtgår vid monteringen.

Vilka lösningar eller detaljer kan vi hjälpa Er med?

Kontakta vår ordersupport genom att ringa 0499-169 25 eller 
maila order@tilka.se för mer information.

Ett brett sortiment fästelement

Special– och ritningsdetaljer



FÄ
S

T
E

LE
M

E
N

T
                 Versio

n 10.3

TILKA TRADING AB
Box 124, 383 23 MÖNSTERÅS
Besöksadress: Hamngatan 22

Tel.   0499-16900
Fax  0499-13002 
E-post   info@tilka.se
Hemsida  www.tilka.se 

Order direkt  0499-16925
E-post order direkt order@tilka.se


	LR_104_Tilka_PDF_katalog sortiment och villkor 2015-09-03.pdf
	Tillämplighet
	Förpackning
	Över- och underleverans
	Produktinformation
	Leverans
	Leveranstid. Försening
	Betalning
	Äganderättsförbehåll
	Ansvar för fel
	Ansvar för sakskada orsakad av godset
	Befrielsegrunder (force majeure)
	Tvister, tillämplig lag
	Utöver de allmänna bestämmelserna NLS10 gäller följande villkor:
	Faktureringsgräns
	Returer
	Leveransvillkor
	Övrigt

	LR_104_Tilka_PDF_katalog sortiment och villkor 2015-09-04.pdf
	Tillämplighet
	Förpackning
	Över- och underleverans
	Produktinformation
	Leverans
	Leveranstid. Försening
	Betalning
	Äganderättsförbehåll
	Ansvar för fel
	Ansvar för sakskada orsakad av godset
	Befrielsegrunder (force majeure)
	Tvister, tillämplig lag
	Utöver de allmänna bestämmelserna NLS10 gäller följande villkor:
	Faktureringsgräns
	Returer
	Leveransvillkor
	Övrigt

	LR_104_Tilka_PDF_katalog sortiment och villkor 2015-09-07.pdf
	Tillämplighet
	Förpackning
	Över- och underleverans
	Produktinformation
	Leverans
	Leveranstid. Försening
	Betalning
	Äganderättsförbehåll
	Ansvar för fel
	Ansvar för sakskada orsakad av godset
	Befrielsegrunder (force majeure)
	Tvister, tillämplig lag
	Utöver de allmänna bestämmelserna NLS10 gäller följande villkor:
	Faktureringsgräns
	Returer
	Leveransvillkor
	Övrigt

	LR_104_Tilka_PDF_katalog sortiment och villkor 2015-09-07.pdf
	Tillämplighet
	Förpackning
	Över- och underleverans
	Produktinformation
	Leverans
	Leveranstid. Försening
	Betalning
	Äganderättsförbehåll
	Ansvar för fel
	Ansvar för sakskada orsakad av godset
	Befrielsegrunder (force majeure)
	Tvister, tillämplig lag
	Utöver de allmänna bestämmelserna NLS10 gäller följande villkor:
	Faktureringsgräns
	Returer
	Leveransvillkor
	Övrigt




