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CONDITIONS OF SALE - HPPE 
 

 

Honeywell Personal Protective Equipment (HPPE) 
Terms and Conditions of Sale 
Sweden 

Honeywell Personlig Skyddsutrustning (HPPE) 
Försäljningsvillkor 
Sverige 
 

1.   Applicability. Purchase orders placed by Company (“Order”) for the purchase of: (a) products, 
including without limitation, end items, line replaceable units and components thereof and those 
returned for repair, overhaul, or exchange (collectively referred to as “Products”) or, (b) services to 
support a defined customer requirement (“Services”) will be governed solely by these conditions 
of sale (“Agreement”), unless and to the extent that a separate contract is executed between 
Company and Honeywell. Company is defined as the procuring party and Company and 
Honeywell are collectively referred to as the “Parties” and individually as a “Party.” This Agreement 
will apply to all Orders for Products or Services whether or not this Agreement is referenced in the 
Order. In the event a separate contract incorporating this Agreement is executed between the 
Parties, where applicable, references to “Order” within this Agreement may refer to the contract 
between the Parties.   
 
2.  Purchase Orders. Orders are non-cancelable, including any revised and follow-on Orders, and 
will be governed by the terms of this Agreement.  Orders will specify: (a) Order number, (b) 
Honeywell's Product part number or quotation number as applicable, including a general 
description of the Product; (c) requested delivery dates; (d) applicable price; (e) quantity; (f) 
location to which the Product is to be shipped; and (g) location to which invoices will be sent for 
payment. Purchase orders are subject to acceptance by Honeywell.  Honeywell's acknowledgment 
of receipt of an Order will not constitute acceptance. Any Orders provided under this Agreement 
are for the purpose of identifying the information in (a) through (g), above. Unless expressly 
agreed to in writing by Honeywell, any terms conflicting with the terms of this Agreement will not 
apply and any terms or conditions attached to or incorporated in such Orders will have no force or 
effect. No Order may be cancelled by Company without the prior written consent of Honeywell 
which consent shall be in its sole discretion and subject to payment of reasonable and proper 
termination charges as determined by Honeywell from time to time. Honeywell does not accept 
cancellations for custom or specially manufactured products, or for non-stocked, extended lead-
time products. According to Honeywell current process which may be changed by Honeywell at 
any time without notice, Honeywell may apply a 20% cancellation fee. Unless otherwise advised 
by Honeywell, all Orders must be placed through Honeywell Partner eCommerce Platform 
(https://sps.honeywell.com/shop/login  or any successor website advised by Honeywell in 
writing). If Company is allowed by Honeywell, in its sole discretion, to place manual purchase 
orders, a charge of EUR 100 may be assessed to any manually placed Order. 
 
 
 
3.  Delivery. Delivery terms are CIP (Incoterms 2020), Honeywell’s designated facility.  Company 
is responsible for all duties, taxes, and other charges payable upon export.  Honeywell will schedule 
delivery in accordance with its standard lead time unless the Order states a later delivery date or 
Honeywell otherwise agrees in writing.  Delivery dates are estimates and not firm delivery dates. 
Deliveries may be made in partial shipments. Honeywell reserves the right to ship orders earlier 
than scheduled delivery dates. If Honeywell prepays charges for transportation or any special 
routing, packing, labelling, handling, or insurance requested by Company, Company will 
reimburse Honeywell upon receipt of an invoice for those charges.  Title will pass to Company 
upon full payment. 
 
 
 
4.   Acceptance. (a) Products: Products are presumed accepted unless Honeywell receives written 
notice of rejection from Company explaining the basis for rejection within 30 calendar days after 
delivery. Company must disposition rejected Product in accordance with Honeywell’s written 
instructions.  Honeywell will have a reasonable opportunity to repair or replace rejected Products, 
at its option.  Subject to the terms of the article titled “Taxes”, Honeywell assumes shipping costs 
in an amount not to exceed actual reasonable direct freight charges to Honeywell's designated 
facility for the return of properly rejected Products.  Company will provide copies of freight 
invoices to Honeywell upon request.  The Party initiating shipment will bear the risk of loss or 
damage to Products in transit.  If Honeywell reasonably determines that rejection was improper, 
Company will be responsible for all expenses caused by the improper rejection. (b) Services: 
Company will inspect Services within 10 calendar days after delivery or completion of Services, as 
applicable. Services will be deemed accepted unless Honeywell receives written notice of rejection 
explaining the basis for rejection within such time. Honeywell will be afforded a reasonable 
opportunity to correct or re-perform rejected Services, which shall be Company’s sole and 
exclusive remedy for unaccepted Services by Company.  Company further agrees that partial or 
beneficial use of the work by Company prior to final inspection and acceptance will constitute 

1.   Tillämpning. Inköpsordrar som görs av Bolaget (”Beställning”) avseende inköp av: (a) 
produkter inklusive, men inte begränsat till, slutprodukter, utbytbara enheter och därtill 
relaterade komponenter så väl som  produkter returnerade för reparation, översyn eller utbyte 
(nedan gemensamt benämnda ”Produkter”) eller, (b) tjänster till stöd för ett definierat 
kundkrav (”Tjänster”) ska uteslutande regleras av dessa försäljningsvillkor (”Avtal”), såvida inte 
ett separat avtal har ingåtts mellan Bolaget och Honeywell. Bolaget definieras som inköpande 
part och Bolaget och Honeywell benämns gemensamt som ”Parterna” och individuellt som en 
”Part.” Detta Avtal äger tillämpning på samtliga Beställningar avseende Produkter och Tjänster 
oavsett om Beställningen hänvisar till detta Avtal eller inte. För det fall ett separat avtal som 
införlivar detta Avtal ingås mellan Parterna kan i tillämpliga fall hänvisningar till ”Beställning” 
i detta Avtal hänvisa till det separata avtalet mellan Parterna.  
 
2.  Inköpsordrar. Beställningar är oåterkalleliga, liksom eventuella revideringar och tillägg till 
Beställningar och regleras av villkoren i detta Avtal.  Beställningar ska ange: (a) 
Beställningsnummer, (b) Honeywells Produktdelsnummer eller i förekommande fall 
offertnummer inklusive en allmän beskrivning av Produkten; (c) begärda leveransdatum; (d) 
tillämpligt pris; (e) kvantitet; (f) plats dit Produkten ska levereras; och (g) adress dit fakturor ska 
skickas för betalning. Beställningar ska accepteras av Honeywell.  Honeywells bekräftelse av 
mottagande av en Beställning utgör inte en accept. Samtliga Beställningar som görs under 
detta Avtal syftar till att identifiera informationen i punkterna (a) till (g), ovan. Såvida Honeywell 
inte uttryckligen avtalar annat skriftligen, ska inga eventuella villkor som står i strid med detta 
Avtal äga tillämpning och  eventuella villkor som biläggs eller som hänvisas till i sådana 
Beställningar ska vara utan verkan. Ingen Beställning får avbeställas av Bolaget utan 
Honeywells föregående, och efter eget gottfinnande, skriftliga godkännande och ska vara 
föremål för betalning av en skälig avbeställningsersättning som Honeywell beslutar om från 
tid till annan. Honeywell accepterar inte avbeställningar för anpassade eller specialtillverkade 
produkter, eller för ej lagerförda produkter med förlängd ledtid. Enligt Honeywells nuvarande 
tillvägagångssätt som Honeywell när som helst kan ändra utan föregående underrättelse, kan 
Honeywell ta ut en avbeställningsavgift om 20 %. Såvida inte annat meddelas av Honeywell 
så ska samtliga Beställningar göras via Honeywell Partner eCommerce Platform 
(https://sps.honeywell.com/shop/login eller sådan annan webbsida som skriftligen anvisas av 
Honeywell). Om Honeywell efter eget gottfinnande beslutar att godkänna att Bolaget gör en 
manuell Beställning så kan en avgift om 100 EUR komma att tas ut för varje sådan manuell 
Beställning. 
 
3.  Leverans. Leveransvillkor är CIP (Incoterms 2020) Honeywells anvisade anläggning. 
Bolaget ansvarar för betalning av samtliga tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska 
betalas vid export.  Honeywell kommer att planera leveransen i enlighet med sina normala 
ledtider såvida inte Beställningen stipulerar ett senare leveransdatum eller Honeywell 
skriftligen godkänner annorledes.  Leveransdatumen är uppskattningar och utgör inte fasta 
leveransdatum. Leveranser kan komma att göras genom delleveranser. Honeywell förbehåller 
sig rätten att skicka Beställningar tidigare än planerat leveransdatum. Om Honeywell 
förskottsbetalar avgifter avseende transport eller särskild transportväg, paketering, märkning, 
hantering eller försäkring som begärs av Bolaget, ska Bolaget ersätta Honeywell vid 
mottagande av en faktura avseende dessa avgifter.  Äganderätten kommer att övergå till 
Bolaget vid full betalning. 
 
4.   Accept. (a) Produkter: Produkter anses ha accepterats om inte Honeywell erhållit en 
skriftlig reklamation inom 30 kalenderdagar efter leveranstidpunkt. Bolaget ska hantera 
reklamerade Produkter i enlighet med Honeywells skriftliga instruktioner. Honeywell ska ges 
en skälig möjlighet att efter eget val reparera eller ersätta reklamerade Produkter. I enlighet 
med villkoren ”Skatter” nedan, åtar sig Honeywell att betala för fraktkostnader till ett belopp 
som inte överstiger faktiska och skäliga direkta fraktkostnader till Honeywells anvisade 
anläggning för retur av korrekt reklamerade Produkter.  Bolaget ska på begäran tillhandahålla 
kopior på fraktfakturor till Honeywell.  Den Part som initierar försändelsen står risken för förlust 
av eller skada på Produkten under transporten.  Om Honeywell skäligen fastställer att 
reklamationen saknade grund så ska Bolaget ansvara för alla kostnader som uppstår pga. den 
grundlösa reklamationen. (b) Tjänster: Bolaget ska inspektera Tjänsterna inom 10 
kalenderdagar efter leverans eller i förekommande fall slutförande av Tjänsterna. Tjänster 
anses ha accepterats såvida inte Honeywell inom sådan tid mottager en skriftlig reklamation 
som anger grunden för reklamationen. Honeywell ska ges en skälig möjlighet att korrigera eller 
på nytt  utföra de reklamerade Tjänsterna, vilket är den enda påföljd Bolaget kan göra gällande 
för av Bolaget ej  accepterade Tjänster.  Bolaget accepterar vidare att Bolagets partiella eller 
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acceptance of the work under this Agreement. If Honeywell reasonably determines that rejection 
was improper, Company will be responsible for all expenses caused by the improper rejection. 
 
 
 
5.   Changes. Honeywell may, without notice to Company, incorporate changes to Products that 
do not alter form, fit, or function.  Honeywell may, at its sole discretion, also make such changes 
to Products previously delivered to Company.  
Company may request changes to the scope of this Agreement subject to written acceptance by 
Honeywell. Honeywell will inform Company if the change causes a price modification or a 
schedule adjustment. The change will be effective and Honeywell may begin performance upon 
the Parties’ authorized signature of the change order. 
 
6.   Prices.  
A. Prices for each Product will be priced at the price in effect on the date of Honeywell’s Order 
acknowledgement. Prices are stated in EUR. Honeywell reserves the right to correct any 
inaccurate invoices. Without prejudice to any other terms within this Agreement, if there are 
specific written price and/or escalation terms agreed between Company and Honeywell, then 
those specific terms shall prevail in the event of inconsistency with this general sub-clause A 
“Prices”  
Prices are subject to change without notice. However, Honeywell will endeavor to give at least 
thirty (30) calendar days written notice of any changes. Pricing is subject to immediate change 
upon announcement of product obsolescence. All orders placed after notice of product 
obsolescence are noncancelable and nonreturnable. Honeywell reserves the right to monitor 
Company’s orders during the period between notification of and the effective date of the price 
increase; if Company’s order volume during that time period is more than five percent (5%) higher 
than forecasted or historic purchases, then Honeywell reserves the right to charge the increased 
price on the excess orders.  
 
B. Economic Surcharges. Honeywell may, from time to time and in its sole discretion, issue 
surcharges on new Orders in order to mitigate and/or recover increased operating costs arising 
from or related to: (a) foreign currency exchange variation; (b) increased cost of third-party 
content, labor and materials; (c) impact of duties, tariffs, and other government actions; and (d) 
increases in freight, labor, material or component costs, and increased costs due to inflation 
(collectively, “Economic Surcharges”). Economic Surcharge shall not exceed 15% from the total 
Order value. Such Economic Surcharge does not apply if the Order is to be delivered upon within 
four (4) weeks after the Order has become binding. 
Honeywell will invoice Company, through a revised or separate invoice, and Company agrees to 
pay for the Economic Surcharges pursuant to the standard payment terms in this Agreement. If a 
dispute arises with respect to Economic Surcharges, and that dispute remains open for more than 
fifteen (15) calendar days, Honeywell may, in its sole discretion, withhold performance and future 
shipments or combine any other rights and remedies as may be provided under this Agreement or 
permitted by law until the dispute is resolved. 
The terms of this sub-clause B “Economic Surcharges”  shall prevail in the event of inconsistency 
with any other terms in this Agreement. Any Economic Surcharges, as well as the timing, 
effectiveness, and method of determination thereof, will be separate from and in addition to any 
changes to pricing that are affected by any other provisions in this Agreement. 
 
 
 
7.  Payments Unless Company has been approved for credit terms by Honeywell, payment for all 
orders will be made at the time of order placement.  In the event Company, has been approved for 
credit terms, payment for that order will be due no later than 30 calendar days from the date of 
the invoice, unless a shorter time period is specified on the invoice or otherwise communicated to 
Company in writing. Honeywell will determine in its sole discretion if Company qualifies for credit 
terms.  If credit terms are granted, Honeywell may change Company’s credit terms at any time in 
its sole discretion and may, without notice to Company, modify or withdraw credit terms for any 
order, including open orders.   
Partial shipments will be invoiced as they are shipped.  Honeywell is not required to provide a hard 
copy of the invoice.  Payments must be made in EUR unless agreed otherwise in writing and must 
be accompanied by remittance detail containing at a minimum the Company’s order number, 
Honeywell’s invoice number and amount paid per invoice; Company agrees to pay a service fee in 
the amount of EUR 500 for each occurrence for its failure to include the remittance detail and 
minimum information described above.   
 
Payments must be in accordance with the “Remit To” field on each invoice.  If Company makes 
any unapplied payment and fails to reply to Honeywell’s request for instruction on allocation 
within seven (7) calendar days, Honeywell may set off such unapplied cash amount against any 
Company past-due invoice(s) at its sole discretion. An unapplied payment shall mean payment(s) 

fördelaktiga nyttjande av arbetet före slutinspektion och godkännande ska utgöra 
godkännande av arbetet enligt detta Avtal. Om Honeywell skäligen fastställer att 
reklamationen saknade grund ansvarar Bolaget för alla kostnader som uppstår på grund av 
den grundlösa reklamationen.  
 
5.   Ändringar. Honeywell får, utan att Bolaget underrättas , att införliva ändringar i Produkter 
som inte  innebär en förändring av  form, passning eller funktion.  Honeywell får efter eget 
gottfinnande också göra sådana ändringar i Produkter som tidigare har levererats till Bolaget. 
Bolaget kan begära ändring av detta Avtals omfattning under förutsättning att Honeywell 
skriftligen godkänner det. Honeywell kommer att informera Bolaget om ändringen medför en 
prisförändring eller justering av tidsplaner. Sådan ändring träder i kraft efter att Parterna 
vederbörligen undertecknat ändringsbeställningen varefter Honeywell kan påbörja leverans. 
 
6.   Priser.  
A. Pris per Produkt är det pris som gäller vid tidpunkten för Honeywells bekräftelse av 
Beställningen. Priser anges i EUR. Honeywell förbehåller sig rätten att korrigera eventuella 
felaktiga fakturor. Utan att det påverkar några andra villkor i detta Avtal ska, om det finns 
specifika skriftliga pris- och/eller eskaleringsvillkor avtalade mellan Bolaget och Honeywell, 
sådana specifika villkor äga företräde i händelse av bristande överenstämmelse med villkoren 
i denna generella underpunkt A  ”Priser”.  
Priser kan ändras utan föregående underrättelse. Honeywell kommer dock att försöka att ge 
minst trettio (30) kalenderdagars skriftligt varsel avseende eventuella ändringar. 
Prissättningen är föremål för omedelbar ändring vid tillkännagivande om att en Produkt är 
obsolet. Alla Beställningar som gjorts efter underrättelse om att en Produkt är obsolet är 
oåterkalleliga och ej returnerbara. Honeywell förbehåller sig rätten att övervaka Bolagets 
Beställningar under perioden mellan underrättelse och ikraftträdandedatumet för 
prisökningen; om Bolagets beställningsvolym under den perioden är fem procent (5 %) högre 
än prognostiserade eller historiska inköp förbehåller sig Honeywell rätten att debitera det 
högre priset på sådana överskridande Beställningar.  
 
B.  Ekonomiska påslag. Honeywell får från tid till annan och efter eget gottfinnande  utfärda en 
tilläggsavgift på nya Beställningar för att begränsa och/eller minska verkningarna av ökade 
driftskostnader på grund av eller hänförliga till: (a) variationer i utländska växelkurser; (b) 
ökade kostnader för tredjepartsinnehåll, arbetskraft och material; (c) effekten av tullavgifter, 
taxor och andra statliga åtgärder; och (d) ökningar i kostnader avseende transport, arbetskraft, 
material och komponenter samt ökade kostnader pga. inflation (gemensamt benämnda, 
”Ekonomiska Påslag”). Ekonomiska Påslag ska inte överstiga 15 % av värdet på den totala 
Beställningen. Sådana Ekonomiska Påslag ska inte tillämpas om Beställningen ska levereras 
inom (4) veckor efter det att Beställningen har blivit bindande. 
Honeywell kommer att fakturera Bolaget genom en separat faktura och Bolaget samtycker till 
att betala för de Ekonomiska Påslagen i enlighet med de normala betalningsvillkoren i detta 
Avtal. Om tvist uppstår avseende de Ekonomiska Påslagen, och tvisten är fortsatt olöst i mer än 
femton (15) kalenderdagar, får Honeywell efter eget gottfinnande innehålla prestationen och 
framtida leveranser eller kombinera andra rättigheter och påföljder som följer av detta Avtal 
eller som är tillåtna enligt lag till dess att tvisten är löst. 
Villkoren i denna underpunkt B ”Ekonomiska Påslag” ska äga företräde i händelse av bristande 
överensstämmelse med andra villkor i detta Avtal. Eventuella Ekonomiska Påslag samt 
tidpunkt, ikraftträdande och metod för fastställande därav, är oberoende från och i tillägg till 
andra prisändringar som följer av andra bestämmelser i detta Avtal. 
 
7.  Betalningar Såvida inte Bolaget har godkänts för kreditvillkor av Honeywell, ska betalning 
avseende alla Beställningar ske samtidigt som Beställningen görs.  Om Bolaget har godkänts 
för kreditvillkor, så kommer Beställningen att förfalla till betalning senast 30 kalenderdagar 
från fakturadatum, såvida inte en kortare tid anges på fakturan eller på annat sätt skriftligen 
kommuniceras till Bolaget. Honeywell avgör efter eget gottfinnande om Bolaget är kvalificerat 
för kreditvillkor.  Om kreditvillkor beviljas så kan Honeywell efter eget gottfinnande ändra 
Bolagets kreditvillkor när som helst och kan, utan att meddela Bolaget, modifiera eller dra 
tillbaka kreditvillkoren avseende en Beställning, innefattande öppna Beställningar.   
Delleveranser faktureras när de avsänds. Honeywell behöver inte tillhandahålla någon fysisk 
kopia av fakturan.  Betalningar måste göras i EUR såvida inget annat skriftligen har 
överenskommits och måste innehålla överföringsuppgifter som åtminstone innehåller 
Bolagets beställningsnummer, Honeywells fakturanummer och det belopp som betalas per 
faktura; Bolaget samtycker till att betala en serviceavgift på 500 euro för varje gång Bolaget 
underlåter att inkludera överföringsuppgifter och det minimum av information som beskrivs 
ovan.   
Betalningar måste ske i enlighet med ”Överföring till”-fältet på varje faktura.  Om Bolaget gör 
icke-specificerade betalningar och underlåter att svara på Honeywells begäran om 
allokeringsanvisningar inom sju (7) kalenderdagar kan Honeywell efter eget gottfinnande 
komma att avräkna sådana ospecificerade kontantbelopp mot Bolagets eventuella tidigare 
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received from Company without adequate remittance detail to determine what invoice the 
payment(s) shall be applied to.  
Disputes as to invoices must be accompanied by detailed supporting information and are deemed 
waived 15 calendar days following the invoice date.  Honeywell reserves the right to correct any 
inaccurate invoices.  Any corrected invoice must be paid by the original invoice payment due date 
or the issuance date of the corrected invoice, whichever is later.   
 
If Company is delinquent in payment to Honeywell, Honeywell may at its option: (a) withhold 
performance until all delinquent amounts and late charges, if any, are paid; (b) repossess Products 
or software for which payment has not been made; (c) assess late charges on delinquent amounts 
at the lower of 1.5% per month or the maximum rate permitted by law, for each full or partial 
month; (d) recover all costs of collection, including but not limited to reasonable attorneys' fees; 
and (e) combine any of the above rights and remedies as may be permitted by applicable law. 
These remedies are in addition to those available at law or in equity.  Honeywell may re-evaluate 
Company's credit standing at any time and modify or withdraw credit.   
 
 
8.   Setoff. Company will not set off or recoup invoiced amounts or any portion thereof against 
sums that are due or may become due from Honeywell, its parents, affiliates, subsidiaries or other 
divisions or units. 
 
9.   Warranty. (a) Products. Honeywell warrants that at time of shipment to Company its Products 
will comply with applicable Honeywell drawings and for a period of time (commencing from the 
date of shipment to Company) that is published from time to time for each Product by Honeywell 
or if none be published a period of twelve (12) months after shipment to Company, the Products 
will be free from defects in workmanship and material.   
This warranty runs to the Company, its successors, assigns, and customers. Products that are 
normally consumed in operation or which have a normal life inherently shorter than the foregoing 
warranty period including, but not limited to, consumables (e.g. flashtubes, lamps, batteries, 
storage capacitors) are not covered under this warranty. "Nonconformance" means failure to 
operate due to defects in workmanship or material.  Normal wear and tear and the need for regular 
overhaul and periodic maintenance do not constitute Nonconformance. Company must notify 
Honeywell in writing during the warranty period of a Nonconformance and shall, at its expense, 
return the Product affected by the Nonconformance to Honeywell, properly packaged, within 20 
calendar days of discovery of the Nonconformance, unless otherwise instructed by Honeywell. 
Honeywell shall not bear the insurance and transportation costs of return to Honeywell except as 
otherwise expressly agreed by Honeywell. Prior to return shipment, Company must contact Honeywell 
Customer Service to obtain a return goods authorisation (RGA) or Returned Materials Authorization (RMA) 
number. Returns must be marked with the RGA/RMA number on the shipping container(s). No Products 
will be accepted for return without an authorization number obtained in advance of shipment to 
Honeywell. All Products must be cleaned and decontaminated prior to return shipment. Products affected 
by a Nonconformance and returned to Honeywell will be repaired or replaced, at Honeywell’s 
option, and return-shipped lowest cost, at Honeywell’s expense.Honeywell’s obligation and 
Company’s sole remedy under this warranty is repair or replacement, at Honeywell’s election, of 
any Product Nonconformance.  All Products repaired or replaced are warranted for the unexpired 
portion of the original warranty period. Return shipping costs expressly exclude freight forwarding, 
taxes, duties, and tariffs.  The Party initiating shipment will bear the risk of loss or damage to 
Products in transit.  If Honeywell reasonably determines that a Nonconformance does not exist, 
Company will pay all expenses related to the improper return including, but not limited to, analysis 
and shipping charges. Honeywell will not be liable under this warranty if the Product has been 
exposed or subjected to any: (1) maintenance, repair, installation, handling, packaging, 
transportation, storage, operation, or use that is improper or otherwise not in compliance with 
Honeywell’s instruction; (2) alteration, modification, or repair by anyone other than Honeywell or 
those specifically authorized by Honeywell; (3) accident, contamination, foreign object damage, 
abuse, neglect, or negligence after shipment to Company; (4) damage caused by failure of a 
Honeywell supplied Product not under warranty or by any hardware or software not supplied by 
Honeywell;  (5) use of counterfeit or replacement parts that are neither manufactured nor 
approved by Honeywell for use in Honeywell’s manufactured Products. This warranty does not 
extend: (1) to any Product determined by Honeywell to have been used after having arrested a fall; 
(2) and to any first-aid Product that complied with applicable FDA regulations during the 
Warranty Period. This warranty does not apply to Products not manufactured by Honeywell. The 
software and software components, if any, including any documentation designated by Honeywell 
for use therewith are provided “AS IS” and with all faults. The entire risk as to satisfactory quality, 
fitness for purpose, performance, accuracy and effort for such software or software components 
is with the Company.  The warranty, if any, applicable to any software or software components 
which is sold or licensed subject to a separate license agreement or other document shall be solely 
as stated in such separate license agreement or other document. Honeywell has no obligation 
under this warranty unless Company maintains records that accurately document operating time, 
maintenance performed, and the nature of the unsatisfactory condition of Honeywell’s Product.  

förfallna fakturor. En ospecificerad betalning avser betalningar som mottas från Bolaget utan 
adekvata överföringsuppgifter för att fastställa vilken faktura som betalningen gäller.  
Invändningar mot fakturor måste åtföljas av utförlig information och rätten att göra 
invändningar anses ha frånfallits 15 kalenderdagar efter fakturadatum.  Honeywell förbehåller 
sig rätten att korrigera felaktiga fakturor.  Korrigerade fakturor måste betalas per det datum 
som infaller senast av den ursprungliga fakturans förfallodag och den korrigerade fakturans 
utfärdandedatum.   
Om Bolaget är i dröjsmål med betalning till Honeywell så kan Honeywell välja att: (a) innehålla 
prestation till dess att alla utestående belopp och eventuella förseningsavgifter har betalats; 
(b) återta Produkter eller programvara som inte har betalats; (c) debitera förseningsavgifter på 
utestående belopp med det lägsta av 1,5 % per månad eller den högsta dröjsmålsränta som 
tillåts enligt lag för varje hel månad, eller del därav; (d) återkräva alla kostnader för indrivning 
av fordran, innefattande men ej begränsat till skäliga advokatkostnader; och (e) kombinera 
rättigheter och påföljder enligt ovan i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. 
Dessa påföljder är i tillägg till vad som följer av lag. Honeywell kan komma att omvärdera 
Bolagets kreditvärdighet när som helst samt  modifiera eller dra tillbaka kredit.   
 
8.   Kvittning. Bolaget får inte kvitta eller återvinna fakturerade belopp eller någon del därav 
mot belopp som Honeywell, dess moderbolag, närstående bolag, dotterbolag eller andra 
divisioner eller enheter är eller kan komma att bli skyldiga Bolaget. 
 
9.   Garanti. (a) Produkter. Honeywell garanterar att Produkterna vid tidpunkten för 
avsändande till Bolaget överensstämmer med tillämpliga ritningar från Honeywell och för en 
period (som påbörjas på dagen för avsändande till Bolaget) som publiceras av Honeywell från 
tid till annan för respektive Produkt,  eller, om ingen sådan publiceras, om tolv (12) månader 
efter datumet för avsändande till Bolaget, kommer Produkterna, vara fri från fel avseende 
utförande och material.  
Denna garanti gäller Bolaget och dess efterföljande rättsinnehavare, övertagare och kunder. 
Produkter som normalt används i drift eller som har en livslängd som till sin natur är kortare än 
den föregående garantiperioden innefattande men ej begränsat till förbrukningsvaror (t.ex. 
glödlampor, lampor, batterier, kondensatorer) täcks inte av denna garanti. Med ”Bristande 
överensstämmelse” avses bristande funktion på grund av defekter i utförande eller material.  
Normal förslitning och behov av regelbunden översyn och underhåll utgör inte Bristande 
överensstämmelse.. Bolaget måste skriftligen meddela Honeywell under garantiperioden 
angående Bristande överenstämmelse och ska på egen bekostnad vederbörligen förpacka och 
returnera Produkt som är behäftad med Bristande överensstämmelse till Honeywell inom 20 
kalenderdagar efter det att den Bristande överensstämmelsen upptäcktes, såvida inte 
Honeywell ger andra instruktioner. Honeywell ska inte ansvara för några försäkrings- eller 
fraktkostnader hänförliga till returen till Honeywell, såvida inte Honeywell uttryckligen gett sitt 
godkännande till det. Innan returen skickas ska Bolaget kontakta Honeywells  kundtjänst för 
att erhålla en ”return goods authorization” (RGA) eller ett ”Returned Materials Authorization” 
(RMA)-nummer. Returer ska markeras med RGA/RMA-numret på varje fraktcontainer. Ingen 
retur av Produkt kommer att godkännas utan att ett ”authorization nummer” har erhållits innan 
avsändande av retur till Honeywell. Alla Produkter ska vara rengjorda och dekontaminerade 
innan avsändande av retur till Honeywell. Produkter som är behäftade med Bristande 
överensstämmelse och som returnerats till Honeywell kommer att repareras eller bytas ut efter 
Honeywells egna gottfinnande, och därefter återsändas till lägsta leveranskostnad på 
Honeywells bekostnad. Honeywells skyldighet och Bolagets enda påföljd under denna garanti 
är, enligt Honeywells egna gottfinnande reparation eller utbyte av Produkt med Bristande 
överensstämmelse.  Alla Produkter som repareras eller byts ut omfattas av garanti under den 
återstående delen av den ursprungliga garantiperioden.Returfraktkostnader exkluderar 
uttryckligen fraktvidarebefordring, skatter, tullavgifter och taxor. Den Part som initierar 
försändelsen står risken för förlust av eller skada på Produkten under transporten.  Om 
Honeywell skäligen fastställer att Bristande överensstämmelse inte föreligger, ska Bolaget 
betala alla utgifter hänförliga till den felaktiga returen innefattande, men ej begränsat till, 
analys- och fraktkostnader. Honeywell ska enligt denna garanti inte vara ansvarig om 
Produkten har exponerats eller varit föremål för: (1) underhåll, reparation, installation, 
hantering, paketering, transport, magasinering, drift eller användning som är felaktig eller på 
annat sätt inte överensstämmer med Honeywells anvisningar; (2) ändring, modifiering eller 
reparation av någon annan än Honeywell eller de som särskilt har auktoriserats av Honeywell; 
(3) olyckshändelse, kontaminering, skada pga. främmande objekt, felhantering, försummelse 
eller oaktsamhet efter avsändande till Bolaget; (4) skada orsakad av fel i en Produkt levererad 
av Honeywell som inte är under garanti eller av hårdvara eller programvara som inte har 
tillhandahållits av Honeywell;  (5) användning av falska delar eller utbytesdelar som varken är 
tillverkade eller godkända av Honeywell för användning i Produkter tillverkade av Honeywell. 
Den här garantin ska ej gälla: (1) några Produkter som Honeywell fastställer har använts efter 
att ha brukats som fallskydd; eller (2) några första hjälpen Produkter som uppfyller tillämpliga 
FDA föreskrifter under garantiperioden. Denna garanti gäller ej heller Produkter som inte 
tillverkats av Honeywell. Programvara och Programvarukomponenter, om någon sådan 
tillhandahålls, inklusive av Honeywell tillhandahållen dokumentation för nyttjande därav 
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Upon Honeywell’s request, Company will give Honeywell access to these records for 
substantiating warranty claims.   
 
 
 
(b) Services. Honeywell warrants that the Services shall be performed in a good and workmanlike 
manner and upon return shipment of the Product to Company; any material included in the 
Services shall be free from defects under normal and proper use.   Honeywell reserves the right to 
use new or refurbished parts and products in connection with the Services. Honeywell’s liability 
under this Service warranty is limited to Products returned as directed by Honeywell, 
transportation prepaid, to Honeywell’s designated Service facility within ninety (90) calendar days 
after Service, and found by Honeywell to have failed to function solely because of Honeywell’s 
defective workmanship or Honeywell’s installation of defective materials during the applicable 
Service.  Honeywell’s Service warranty is limited to repairing and returning said Products using 
new or refurbished parts and/or products.   Honeywell’s obligation and Company’s sole remedy 
under this warranty is to correct or re-perform defective Services, at Honeywell’s election, if 
Company notifies Honeywell in writing of defective Services within the warranty period.  All 
Services corrected or re-performed are warranted for the remainder of the original warranty 
period.   
 
(c) Disclaimer.   
THE EXPRESS WARRANTIES OF HONEYWELL ABOVE DO NOT APPLY TO PRODUCTS NOT 
MANUFACTURED BY HONEYWELL 
THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER 
WRITTEN, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
ANY IMPLIED WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY, MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR PURPOSE.  IN NO EVENT WILL HONEYWELL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INDIRECT DAMAGES, EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF 
ANY LIMITED REMEDY.  NO EXTENSION OF THIS WARRANTY WILL BE BINDING UPON 
HONEYWELL UNLESS SET FORTH IN WRITING AND SIGNED BY HONEYWELL'S AUTHORIZED 
REPRESENTATIVE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.   Recommendations. Any recommendations or assistance provided by Honeywell concerning 
the use, design, application, or operation of the Products shall not be construed as conditions, 
representations or warranties of any kind, express or implied, and such information is accepted by 
Company at Company’s own risk and without any obligation or liability to Honeywell. It is 
Company’s sole responsibility to determine the suitability of the Products for use in Company’s 
application(s). The failure by Honeywell to make recommendations or provide assistance shall not 
give rise to any liability to Honeywell.   
 
 
11.   Excusable Delay or Nonperformance. Except for payment obligations, neither Party will be 
liable to the other for any failure to meet its obligations due to any force majeure event.  Force 
majeure is an event beyond the reasonable control of the non-performing Party and may include 
but is not limited to: (a) delays or refusals to grant an export license or the suspension or 
revocation thereof; (b) any other acts of any government that would limit a Party’s ability to 
perform under this Agreement; (c) fires, earthquakes, floods, tropical storms, hurricanes, 
tornadoes, severe weather conditions, or any other acts of God, (d) epidemics, pandemics, 
quarantines or regional medical crises; (e) shortages or inability to obtain materials, equipment, 
energy, or components; (f) labor strikes or lockouts; (g) riots, strife, insurrection, civil disobedience, 
landowner disturbances, armed conflict, terrorism or war, declared or not (or impending threat of 
any of the foregoing, if such threat might reasonably be expected to cause injury to people or 
property) and (h) inability or refusal by Company's directed third party suppliers to provide 
Honeywell parts, services, manuals, or other information necessary to the products or services to 
be provided by Honeywell under this Agreement.  If a force majeure event causes a delay, then the 
date of performance will be extended by the period of time that the non-performing Party is 
actually delayed, or for any other period as the parties may agree in writing. Notwithstanding the 
prior sentence, quantities affected by this force majeure clause may, at the option of Honeywell, 
be eliminated from the Agreement without liability, but the Agreement will remain otherwise 
unaffected. 

tillhandahålls i befintligt skick och med alla fel. Bolaget bär fullständig risk rörande 
tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet,  prestanda, precision och kapacitet för sådan 
programvara och programvarukomponenter. Garanti, om någon, tillämplig på programvara 
eller programvarukomponenter vilka säljs eller licensieras under ett separat licensavtal eller 
annan dokumentation ska uteslutande följa av sådant separat licensavtal eller annan 
dokumentation . Honeywell har ingen skyldighet enligt denna garanti om inte Bolaget för 
register som korrekt dokumenterar driftstid, utfört underhåll samt formen för Produktens 
otillfredsställande skick.På Honeywells begäran ska Bolaget ge Honeywell tillgång till dessa 
uppgifter för att verifiera garantianspråk.  (b) Tjänster. Honeywell garanterar att Tjänsterna 
utförs på ett fackmannamässigt sätt och vid returfrakt av Produkterna till Bolaget ska allt 
material som inkluderas i Tjänsterna vara fritt från defekter vid normal och korrekt användning.   
Honeywell förbehåller sig rätten att använda nya eller renoverade delar och Produkter i 
samband med Tjänsterna. Honeywells ansvar under denna Tjänstegaranti är begränsat till 
Produkter returnerade enligt Honeywells anvisningar med transporten förbetald, till 
Honeywells utsedda Serviceanläggning inom nittio (90) kalenderdagar efter det att Tjänsten 
har utförts, och vilka av Honeywell befunnits inte fungera endast på grund av Honeywells 
bristande utförande eller Honeywells installation av bristande material under den tillämpliga 
Tjänsten.  Honeywells Tjänstegaranti är begränsad till att reparera och returnera nämnda 
Produkter med användande av nya eller renoverade delar och/eller Produkter.  Honeywells 
skyldighet, och Bolagets enda påföljd enligt denna garanti, är att, efter Honeywells eget val, 
korrigera eller på nytt utföra Tjänsten om Bolaget skriftligen meddelar Honeywell om den 
bristande Tjänsten inom garantiperioden.  Samtliga Tjänster som korrigeras eller som utförs på 
nytt omfattas av garanti för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.   
(c) Ansvarsfriskrivning.  
HONEYWELLS UTTRYCKLIGA GARANTIER OVAN ÄGER EJ TILLÄMPNING PÅ PRODUKTER 
SOM INTE HAR TILLVERKATS AV HONEYWELL 
DESSA GARANTIER ÄR EXKLUSIVA OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, 
OAVSETT OM DE ÄR SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE 
ELLER ANNORLEDES, INNEFATTANDE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER AVSEENDE TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET, MARKNADSMÄSSIGHET ELLER 
ÄNDAMÅLSENLIGHET.  INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA HONEYWELL VARA 
ANSVARIGT FÖR NÅGRA OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER 
FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, OMSÄTTNING, ELLER ANVÄNDNING, FÖRLUST TILL 
FÖLJD AV AVBROTT I VERKSAMHETEN, SKADAT ANSEENDE ELLER GOODWILL, FÖRLUST 
AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV MÖJLIGHETER  ELLER FÖRLUST ELLER 
FÖRVANSKNING AV DATA,  ÄVEN OM HONEYWELL VARIT INFORMERAT OM RISKEN FÖR 
SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT OM DE BEGRÄNSADE PÅFÖLJDERNA ÄR OTILLRÄCKLIGA 
FÖR AVHJÄLPANDE.  INGEN FÖRLÄNGNING AV DENNA GARANTI KOMMER ATT VARA 
BINDANDE FÖR HONEYWELL SÅVIDA DEN INTE GÖRS SKRIFTLIGEN OCH UNDERTECKNAS 
AV HONEYWELLS BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE. 
 
10.   Rekommendationer. Eventuella rekommendationer eller assistans som Honeywell 
tillhandahåller rörande Produkternas användning, utformning, tillämpning eller drift ska inte 
tolkas som villkor, utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, och 
sådan information accepteras av Bolaget på egen risk och utan någon skyldighet eller något 
ansvar för Honeywell. Det är Bolaget ensamt som är ansvarigt för att fastställa Produkternas 
lämplighet avseende användning i Bolagets applikation(er). Honeywells underlåtelse att lämna 
rekommendationer eller tillhandahålla assistans ska inte ge upphov till något ansvar för 
Honeywell.   
 
11.   Ursäktlig försening eller bristande prestation. Förutom när det gäller 
betalningsskyldigheter ska ingendera Parten vara ansvarig gentemot den andra för bristande 
uppfyllande av sina skyldigheter på grund av force majeure-händelser.  Force majeure är en 
händelse som ligger utanför den icke uppfyllande Partens rimliga kontroll och som kan 
innefatta, men ej är begränsat till: (a) försening eller vägran att bevilja exportlicenser eller 
tillfälligt upphörande eller indragande därav; (b) andra myndighetshandlingar som skulle 
kunna begränsa en Parts förmåga att prestera under detta Avtal; (c) eldsvåda, jordbävning, 
översvämning, tropiska stormar, orkaner, tromber, svåra väderförhållanden eller andra 
naturkatastrofer, (d) epidemier, pandemier, karantäner eller regionala medicinska kriser; (e) 
brist på eller oförmåga att få tag på material, utrustning, energi eller komponenter; (f) 
arbetstagarstrejker eller lockout; och (g) upplopp, uppror, civil olydnad, markägarstörningar, 
väpnade konflikter, terrorism eller krig, förklarade eller inte (eller förestående hot om något av 
det föregående, om sådant hot skäligen kan förväntas orsaka skada på människor eller 
egendom) och (h) oförmåga eller vägran hos Bolagets riktade tredjepartsleverantörer att 
tillhandahålla Honeywell med delar, tjänster, manualer, eller annan information som är 
nödvändig för de Produkter eller Tjänster som Honeywell ska tillhandahålla under detta Avtal.  
Om en force majeure-händelse orsakar en försening så ska datumet för prestation förlängas 
med den tidsperiod som den icke-uppfyllande Parten faktiskt är försenad, eller sådan annan 
tidsperiod som Parterna kan komma att skriftligen avtala. Oaktat den föregående meningen så 
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When performance is excused, Honeywell may allocate its services or its supplies of materials and 
products in any manner that is fair and reasonable.  However, Honeywell will not be obligated to 
obtain services, materials or products from other sources or to allocate materials obtained by 
Honeywell from third parties for Honeywell's internal use. 
 
 
 
12.   Manufacturing hardship. If for any reason Honeywell’s production or purchase costs for the Product 
(including without limitation costs of energy, equipment, labor, regulation, transportation, raw material, 
feedstocks, or Product) increases by more than five percent (5%) over Honeywell’s production or purchase 
costs for the Product on the date of entering into this Agreement, then Honeywell may, by notice to 
Company of such increased costs, request  a renegotiation  of the price of the Product under this Agreement. 
If the parties are not able to agree on a revised Product price within fifteen (15) calendar days after a request 
for renegotiation is given, then Honeywell may terminate this Agreement on fifteen (15) calendar days' 
notice to Company. 
 
 
 
13.   Termination. Either Party may terminate this Agreement and any or all unperformed orders 
arising out of or related to this Agreement, by giving written notice to the other Party upon the 
occurrence of any of the following events:  (a) the other Party materially breaches this Agreement 
and fails to remedy the breach within 60 calendar days after receipt of written notice that specifies 
the grounds for the material breach; (b) the other Party fails to make any payment required to be 
made under this Agreement when due, and fails to remedy the breach within 3 calendar days after 
receipt of written notice of non-payment; or (c) any insolvency or suspension of the other Party 's 
operations or any petition filed or proceeding made by or against the other Party under any state, 
federal or other applicable law relating to bankruptcy, arrangement, reorganization, receivership 
or assignment for the benefit of creditors or other similar proceedings. Termination does not affect 
any debt, claim or cause of action accruing to any Party against the other before the termination.  
The rights of termination provided in this clause are not exclusive of other remedies that either 
Party may be entitled to under this Agreement or in law or equity.  
Honeywell may suspend or terminate performance under this Agreement at Company’s expense 
if Honeywell determines that performance may cause a safety, security, or health risk. 
 
 
14.    Applicable Law. This Agreement and all matters related to this Agreement will be governed 
by, construed in accordance with, and enforced under the laws of Sweden, without regard to 
conflicts of law principles.  Application of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, 1980, and any successor law to either is specifically excluded. The 
Parties submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Stockholm, Sweden to 
adjudicate any dispute arising out of or related to this Agreement. 
 
15.   Limitation of Liability.  
IN NO EVENT WILL HONEYWELL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL CONSEQUENTIAL, 
SPECIAL, PUNITIVE, STATUTORY, OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF PROFITS, REVENUES, OR 
USE, LOSS ARISING FROM BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF REPUTATION OR GOODWILL, 
LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF OPPORTUNITY OR THE LOSS OR CORRUPTION OF 
DATA, EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY OF THESE DAMAGES AND NOTWITHSTANDING 
THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.  
THE LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT IS LIMITED TO DIRECT 
DAMAGES NOT TO EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY COMPANY TO HONEYWELL 
UNDER THIS AGREEMENT FOR THE SPECIFIC PRODUCT(S) OR SERVICE(S) THAT GIVE(S) RISE 
TO THE CLAIM.  
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THESE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS 
WILL APPLY REGARDLESS OF WHETHER LIABILITY ARISES FROM BREACH OF CONTRACT, 
INDEMNITY, WARRANTY, TORT, OPERATION OF LAW, OR OTHERWISE. 
 
 
 
16.   Nondisclosure and Non-Use of Information 
“Proprietary Information” means:  (a) any information, technical data or know-how in whatever 
form, including, but not limited to, documented information, machine readable or interpreted 
information, information contained in physical components, mask works and artwork, that is 
clearly identified as being confidential, proprietary or a trade secret; (b) business related 
information including but not limited to pricing, manufacturing, or marketing; (c) the terms and 
conditions of any proposed or actual agreement, between the parties or their affiliates, (d) either 
Party’s or its affiliates’ business policies, or practices; and (e) the information of others identified 
as confidential, proprietary or a trade secret that is received by either Party under an obligation of 
confidentiality.  

kan de kvantiteter som påverkas av denna force majeure-klausul, efter Honeywells eget val, 
komma att exkluderas från Avtalet utan ansvar, men Avtalet ska i övrigt inte påverkas. 
När prestation kan innehållas pga av force majeure kan Honeywell komma att allokera sina 
Tjänster eller leverans av material och Produkter på sätt som är rättvist och skäligt.  Dock så är 
inte Honeywell skyldigt att anskaffa tjänster, material eller produkter från andra källor eller 
allokera material som Honeywell erhållit för eget bruk från tredje man. 
 
12.   Tillverkningssvårigheter. Om Honeywells produktions- eller inköpskostnader för en 
Produkt (innefattande men inte begränsat till kostnader för energi, utrustning, arbete, 
reglering, transport, råmaterial, råvaror eller Produkt) av något skäl ökar med mer än fem 
procent (5%) jämfört med Honeywells produktions- eller inköpskostnader för Produkten vid 
tidpunkten för ingåendet av detta Avtal, så har Honeywell rätt att, genom skriftligt meddelande 
till Bolaget om sådana ökade kostnader, begära en omförhandling av priset för Produkten 
enligt detta Avtal. Om Parterna inte kommer överens om ett nytt pris för Produkten inom 
femton (15) kalenderdagar efter att en begäran om omförhandling har givits, har Honeywell 
rätt att säga upp detta Avtal med femton (15) kalenderdagars uppsägningstid efter att Bolaget 
underrättats. 
 
13.   Uppsägning. Endera Parten kan säga upp detta Avtal samt icke utförda Beställningar 
som uppkommer i enlighet med, eller som är hänförliga till, detta Avtal, genom skriftligt 
meddelande till den andra Parten om någon av följande händelser inträffar:  (a) den andra 
Parten väsentligen bryter mot detta Avtal och underlåter att avhjälpa avtalsbrottet inom 60 
kalenderdagar efter det att Parten mottagit skriftligt meddelande som anger grunderna för det 
väsentliga avtalsbrottet; (b) den andra Parten underlåter att i tid fullgöra betalningar som ska 
göras enligt detta Avtal, och underlåter att avhjälpa avtalsbrottet inom 3 kalenderdagar efter 
det att Parten mottagit skriftligt meddelande om utebliven betalning; eller (c) den andra 
Partens insolvens eller upphörande av den andra Partens verksamhet eller ansökningar eller 
förfarande initierade av eller mot den andra Parten enligt någon tillämplig lag som är hänförlig 
till konkurs, ackordsuppgörelse, företagsrekonstruktion, konkursförvaltning eller överlåtelse 
till fordringsägare eller andra liknande förfaranden. Uppsägningen påverkar inga skulder, krav 
eller grunder för talan som en Part har gentemot den andra före uppsägningen.  Rätt till 
uppsägning enligt denna klausul utesluter inte andra påföljder som endera Parten kan ha rätt 
till enligt detta Avtal eller enligt lag. 
Honeywell kan ställa in eller säga upp prestationer enligt detta Avtal på Bolagets bekostnad 
om Honeywell fastställer att prestationen kan utgöra en säkerhets- eller hälsorisk. 
 
14.    Tillämplig rätt. Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet utan beaktande av svenska 
rättsprinciper avseende lagvalskonflikter.  Tillämpningen av internationella köplagen (eng. 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980), och dess 
efterföljare är särskilt exkluderade. Tvist som uppstår med anledning av Avtalet ska avgöras av 
svenska allmänna domstolar, med Stockholms tingsrätt som första instans.  
 
15.   Ansvarsbegränsning.  
INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA HONEYWELL VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA 
OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN 
VINST, OMSÄTTNING, ELLER ANVÄNDNING, FÖRLUST TILL FÖLJD AV AVBROTT I 
VERKSAMHETEN, SKADAT ANSEENDE ELLER GOODWILL, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE 
BESPARINGAR, FÖRLUST AV MÖJLIGHETER  ELLER FÖRLUST ELLER FÖRVANSKNING AV 
DATA, ÄVEN OM HONEYWELL VARIT INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH 
OAKTAT OM DE BEGRÄNSADE PÅFÖLJDERNA ÄR OTILLRÄCKLIGA FÖR AVHJÄLPANDE.  
ANSVAR MED ANLEDNING AV ELLER HÄNFÖRLIGT TILL DETTA AVTAL ÄR BEGRÄNSAT TILL 
DIREKTA SKADOR OCH SKA INTE ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET FÖR DEN/DE SPECIFIKA 
PRODUKTEN/PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTEN/TJÄNSTERNA I FRÅGA SOM BOLAGET 
ERLAGT TILL HONEYWELL ENLIGT DETTA AVTAL OCH SOM GER UPPHOV TILL KRAVET.  
I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DESSA 
BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG ÄGA TILLÄMPNING OAVSETT OM ANSVARET 
UPPKOMMER PÅ GRUND AV AVTALSBROTT, SKADESLÖSHETSÅTAGANDE, GARANTI, 
SKADESTÅND, LAGLIG GRUND ELLER ÖVRIGT. 
 
16.   Sekretess och användning av information 
Med ”Äganderättsskyddad information” avses:  (a) information, tekniska uppgifter eller know-
how i vilken form som helst, innefattande, men ej begränsat till dokumenterad information, 
maskinläsbar eller tolkad information, information i fysiska komponenter, maskverk (eng. mask 
works) och konstverk, som tydligt identifierats som konfidentiell, äganderättsskyddad eller som 
en affärshemlighet; (b) affärsrelaterad information, innefattande men ej begränsat till, 
prissättning, tillverkning och marknadsföring; (c) villkoren i föreslagna eller faktiska avtal 
mellan Parterna eller deras närstående bolag, (d) endera Partens, eller dess närstående bolags, 
affärspolicyer eller -metoder; och (e) information som tillhör annan och som har identifierats 
som konfidentiell, äganderättsskyddad eller som en affärshemlighet som har mottagits av Part 
under ett sekretessåtagande.  
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The receiving Party will keep all Proprietary Information disclosed confidential for 7 years 
following the expiration, termination or completion of the work of this Agreement whichever 
period is longer.  Each Party will retain ownership of its Proprietary Information including, without 
limitation, all rights in patents, copyrights, trademarks and trade secrets.  No right or license is 
granted hereby to either Party or its customer, employees or agents, expressly or by implication, 
with respect to the Proprietary Information or any patent, patent application or other proprietary 
right of the other Party, notwithstanding the expiration of the confidentiality obligations stated in 
this clause.  Honeywell agrees to use the Proprietary Information of Company only to provide 
products or services for Company from Honeywell and not from any other source.  Company will 
not use or disclose Honeywell’s Proprietary Information for any other purpose.  
The receiving Party has no duty to protect information that is: (1) known, publicly, at the time of 
disclosure or becomes publicly known through no fault of recipient; (2) known to recipient at the 
time of disclosure through no wrongful act of recipient; (3) received by recipient from a third party 
without restrictions similar to those in this clause; or (4) independently developed by recipient 
without use of or reference to the disclosing Party’s Proprietary Information. 
If the receiving Party is required to disclose Proprietary Information pursuant to applicable law, 
statute, regulation, or court order, the receiving Party will give the disclosing Party prompt written 
notice of the request to provide a reasonable opportunity to object to the disclosure in order to 
secure a protective order or appropriate remedy. 
Each Party acknowledges and agrees that if it breaches any obligations of this Non-Disclosure 
And Non-Use Of Proprietary Information clause, the other Party may suffer immediate and 
irreparable harm for which monetary damages alone shall not be a sufficient remedy and that, in 
addition to all other remedies that the non-breaching Party may have, the non-breaching Party 
shall be entitled to: (i) seek injunctive relief, specific performance or any other form of relief in a 
court of competent jurisdiction, including, but not limited to, equitable relief, to remedy a breach 
or threatened breach hereof by the breaching Party; and (ii) enforce this Non-Disclosure And Non-
Use Of Proprietary Information clause.  The breaching Party waives all defenses and objections it 
may have on grounds of jurisdiction and venue, including, but not limited to, lack of personal 
jurisdiction and improper venue, and any requirement for the securing or posting of any bond in 
connection with such remedy. 
 
 
 
 
 
 
 
17.   Indemnity Against Patent and Copyright Infringement. Honeywell will defend Company 
against any suit arising out of any actual or alleged patent or copyright infringement of a patent 
or copyright valid in the United States, United Kingdom or European Union, to the extent based 
on the Product as delivered by Honeywell, and indemnify for any final judgment assessed against 
Company resulting from such suit provided that Company notifies Honeywell in writing promptly 
after Company is apprised of the third-party claim, and Company agrees to give sole and complete 
authority, information and assistance (at Honeywell’s reasonable expense) for the defense and 
disposition of the claim.   
Honeywell will not be responsible for any compromise or settlement made without Honeywell’s 
prior written consent. Because Honeywell has sole control of resolving infringement claims 
hereunder, in no event will Honeywell be liable for Company’s attorney fees or costs.  
Honeywell will have no liability or obligation to defend and indemnify Company with respect to 
claims of infringement arising out of or based on: (a) Products supplied pursuant to  designs, 
drawings or manufacturing specifications provided by Company or at its direction; (b) Products 
used other than for their ordinary intended purpose as documented in the Product 
documentation; (c) any combination of the Product with any article or service not furnished by 
Honeywell; (d) use of other than the latest version of software Product released by Honeywell; (e) 
any modification of the Product other than a modification by Honeywell; or (f) damages based on 
a theory of liability other than infringement by the Product. 
 
Further, Company agrees to indemnify and defend Honeywell to the same extent and subject to 
the same restrictions set forth in Honeywell’s obligations to Company as set forth in this 
“Indemnity Against Patent and Copyright Infringement” article for any claim against Honeywell 
based upon a claim of infringement resulting from (a), (b), (c), (d), or (e) of the preceding 
paragraph. 
If a claim of infringement is made, or if Honeywell believes that such a claim is likely, Honeywell 
may, at its option, and at its expense: (1) procure for Company the right to continue using the 
Product; or (2) replace or modify the Product so that it becomes non-infringing; or (3) accept 
return of the Product or terminate Company’s license to use the infringing Product in the case of 
a software Product and grant Company a credit for the purchase price or license fee paid for such 
Product, less a reasonable depreciation for use, damage, and obsolescence.  Further, Honeywell 
may cease shipping infringing Products without being in breach of this Agreement. 

Den mottagande Parten ska hålla all Äganderättsskyddad information som mottagits 
konfidentiell i 7 år efter det senare av att Avtalet har upphört, Avtalet sagts upp eller arbetet 
enligt Avtalet har slutförts.  Vardera Part behåller äganderätten till sin Äganderättsskyddade 
information innefattande, utan begränsning, alla rättigheter avseende patent, upphovsrätt, 
varumärken och affärshemligheter.  Ingen rättighet eller licens upplåts härmed till endera 
Parten eller dess kunder, anställda eller agenter, uttryckligen eller underförstått, avseende den 
Äganderättskyddade informationen eller något patent, patentansökan eller annan äganderätt 
tillhörande den andra Parten, oaktat sekretessåtagandets upphörandedatum som anges i 
denna klausul.  Honeywell samtycker till att använda Bolagets Äganderättskyddade 
information endast för att tillhandahålla Produkter eller Tjänster till Bolaget från Honeywell 
och inte från någon annan källa.  Bolaget ska inte använda eller röja Honeywells 
Äganderättskyddade information för något annat syfte.  
Den mottagande Parten har ingen skyldighet att skydda information som är: (1) allmänt känd 
vid tidpunkten för röjandet eller som blir allmänt känd utan att mottagaren har felat; (2) känd 
av mottagaren vid tidpunkten för röjandet utan att mottagaren har begått någon felaktig 
handling; (3) har mottagits av mottagaren från en tredje part utan några restriktioner liknande 
dem som anges i denna klausul; eller (4) oberoende har utvecklats av mottagaren utan att 
använda sig av eller hänvisa till den röjande Partens Äganderättsskyddade information. 
Om den mottagande Parten är skyldig att röja den Äganderättsskyddade informationen enligt 
lag, författning, förordning eller domstolsbeslut, ska den mottagande Parten skyndsamt 
meddela den andra Parten om begäran för att ge en rimlig möjlighet att invända mot röjandet 
för att utverka ett skyddsbeslut eller annan lämplig åtgärd. 
Båda Parter bekräftar och samtycker till att om den bryter mot några skyldigheter enligt denna 
klausul avseende Sekretess och användning av Äganderättsskyddad information, så kan den 
andra Parten lida omedelbar och irreparabel skada för vilken endast monetära skadestånd inte 
utgör tillräcklig påföljd och, utöver alla andra påföljder som den icke-avtalsbrytande Parten 
kan ha, ska den icke-avtalsbrytande Parten ha rätt att: (i) begära domstolsföreläggande(eng. 
injunctive relief), särskilt fullgörande (eng. specific performance) eller annan typ av 
domstolsåtgärd i en behörig domstol, innefattande, men ej begränsat till, förbudsförlägganden 
(equitable relief), för att sanktionera ett avtalsbrott eller hotande avtalsbrott av den 
avtalsbrytande Parten; och (ii) på andra sätt verkställa efterlevnaden av denna bestämmelse.  
Den avtalsbrytande Parten avstår från alla försvar och invändningar som den kan ha på grund 
av jurisdiktion och forum, inklusive men ej begränsat till, domstols bristande behörighet och 
forum samt från alla krav om att det ska ställas någon form av säkerhet för en sådan sanktion. 
 
17.   Ersättning på grund av patent- och upphovsrättsintrång. Honeywell kommer att 
försvara Bolaget mot alla stämningsansökningar som uppkommer på grund av faktiskt eller 
påstått patent- eller upphovsrättsintrång avseende patent och upphovsrätter som är giltiga i 
USA, Storbritannien eller EU i den utsträckning som det grundas på Produkter så som de 
levererats av Honeywell, och ersätta Bolaget avseende lagakraftvunna domslut mot Bolaget 
som följer av en sådan stämning. Detta under förutsättning att Bolaget skriftligen meddelar 
Honeywell skyndsamt efter det att Bolaget underrättats om tredjepartskravet, och att Bolaget 
medger att ge Honeywell ensam och fullständig befogenhet att hantera kravet samt att 
tillhandahålla information och assistans (på Honeywells rimliga bekostnad).   
Honeywell ska inte ha något betalningsansvar avseende någon uppgörelse eller förlikning som 
träffas utan att Honeywells skriftliga medgivande dessförinnan har inhämtats. Eftersom 
Honeywell ensamt har kontroll över att hantera intrångskrav så ska Honeywell inte under några 
omständigheter att vara skyldigt att betala förBolagets advokatarvoden eller kostnader.  
Honeywell har inte något ansvar eller någon skyldighet att försvara och ersätta Bolaget 
avseende intrångskrav som uppkommer eller som grundas på: (a) Produkter som har levererats 
enligt design, ritningar eller tillverkningsspecifikationer som tillhandahållits av Bolaget eller på 
Bolagets anvisningar; (b) Produkter som använts på annat sätt än för dess brukliga avsedda 
ändamål såsom dokumenterats i Produktdokumentationen, (c)  någon kombination av 
Produkten med artiklar eller tjänster som inte tillhandahållits av Honeywell; (d) användning av 
annat än den senaste programvaru-Produkten som Honeywell har lanserat; (e) modifiering av 
Produkten förutom modifiering som gjorts av Honeywell; eller (f) skadestånd som grundas på 
annan ansvarsteori än Produktens intrång. 
Bolaget medger att ersätta och försvara Honeywell i samma utsträckning och underkastat 
samma begränsningar som anges i Honeywells skyldigheter gentemot Bolaget så som det 
anges i denna punkt ”Ersättning på grund av patent- och upphovsrättsintrång” avseende alla 
krav mot Honeywell som grundas på ett intrångskrav till följd av (a), (b), (c), (d), eller (e) i det 
föregående stycket. 
Om ett intrångskrav föreligger, eller om Honeywell tror att ett sådant krav är sannolikt, kan 
Honeywell efter eget gottfinnande välja att på egen bekostnad: (1) utverka en rätt för Bolaget 
att fortsätta att använda Produkten; eller (2) byta ut eller modifiera Produkten så att den ej 
längre gör intrång; eller (3) acceptera retur av Produkten eller säga upp Bolagets licens att 
använda Produkten som gör intrång om det gäller en programvaru-Produkt samt kreditera 
Bolaget för inköpspriset eller den licensavgift som har betalats för en sådan Produkt, med 
skäligt avdrag för minskat värde på grund av användning, skada och ålder.  Honeywell får vidare 
utan att det bryter mot Avtalet upphöra med leverans av Produkter som gör intrång. 
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If the final judgment assessed against Company is based on the revenue generated from the use 
of the Product, as opposed to from the sale of the Product by Honeywell to Company (whether 
alone or in combination with any article or service not furnished by Honeywell), then Honeywell’s 
liability under this indemnity, exclusive of defense costs, shall be limited to a reasonable royalty 
based on the contract price paid by Company to Honeywell for the Product that gave rise to the 
claim. 
Any liability of Honeywell under this “Indemnity Against Patent and Copyright Infringement” is 
subject to the provisions of the “Limitation of Liability” article of this Agreement. 
This “Indemnity Against Patent and Copyright Infringement” article states the Parties’ entire 
liability, sole recourse and their exclusive remedies with respect to patent and copyright 
infringement claims.  All other warranties against infringement or misappropriation of any 
intellectual property rights, statutory, express or implied are hereby disclaimed. 
 
 
 
18.   Software License. “Licensed Software” means software, including all related updates, 
changes, revisions and documentation, if any, that Company is entitled to use under the terms of 
this Agreement and which is not subject to a separate software license between the parties. 
License. Subject to Company’s compliance with the terms of this Agreement, Honeywell grants to 
Company and Company accepts a nontransferable, nonexclusive license, without the right to 
sublicense, to use the Licensed Software in the ordinary and normal operation of the Product on 
which it is installed or with which it is intended to be used under this license.  (a) Ownership. 
Honeywell (and its licensor(s), if applicable) retains all title to the intellectual property related to 
all material and Licensed Software provided under this Agreement, all of which are owned by 
Honeywell, or its licensor(s), are protected by copyright laws, and are to be treated like any other 
copyrighted material. (b) Transfer of Licensed Software.  Company may transfer its license to use 
the Licensed Software and all accompanying materials to a third party only in conjunction with 
Company’s sale of any Honeywell or Company product on which the Licensed Software is installed 
or with which it is used.  Company is to retain no copies.  Company’s transfer of the Licensed 
Software as authorized herein must be under terms consistent with and no less stringent than the 
terms set forth in this Agreement. Except as specifically permitted in this Agreement, the Licensed 
Software may not be sublicensed, transferred or loaned to any other party without Honeywell’s 
prior express written consent.  (c) Copies.  Unless specifically authorized by Honeywell in writing, 
Company is prohibited from making copies of Licensed Software except for backup purposes.  
Company will reproduce and include all Honeywell proprietary and copyright notices and other 
legends both in and on every copy made. (d) Protecting Integrity.  Company may not directly or 
indirectly make any effort to deconstruct the Licensed Software, including, but not limited to: 
translating, decompiling, disassembling, reverse assembling, reverse engineering, creating 
derivative works or compilations, or performing any other operation to obtain any portion of its 
contents.  Company will take all reasonable actions necessary to prevent unauthorized access, 
disclosure or use of the Licensed Software. (e) Third Party Software.  If the Licensed Software 
includes Honeywell furnishing third party software, the Licensed Software is provided for use 
under the terms of the license, warranty or other conditions of such third party. (f) Failure to 
Comply.  In addition to any other remedy Honeywell may have, Honeywell reserves the right to 
terminate Company’s or its successor’s Licensed Software if Company, or if successor, fails to 
comply with this Licensed Software. Company agrees, upon notice from Honeywell of any 
termination of this Licensed Software and following specific directions from Honeywell, to deliver 
immediately to Honeywell all Licensed Software and copies thereof in Company’s possession. (g) 
Negation of Other Licenses.  Except as expressly granted herein, no license or right, including 
sublicensing rights, either expressly, implicitly, by estoppel, conduct of the parties, or otherwise, is 
granted by Honeywell to Company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Special Tooling and Data. Special Tooling includes, but is not limited to, jigs, dies, fixtures, 
molds, patterns, special taps, special gauges, special test equipment, other special equipment and 
manufacturing aids, and replacement items, now existing or created in the future, together with 
all related specifications, drawings, engineering instructions, data, material, equipment, software, 
processes, and facilities created or used by Honeywell in the performance of its obligations under 
this Agreement.  Honeywell owns all Special Tooling, except to the extent an authorized 
representative of Honeywell specifically transfers title for any Special Tooling in writing to 
Company.  Any transfer of title to Special Tooling does not include transfer of Honeywell’s 
intellectual property used to create, or that may be embodied in the Special Tooling, other than a 
license to use the Special Tooling without modification. 

Om den slutliga lagakraftvunna domen mot Bolaget grundas på den omsättning som 
genererats från användningen av Produkten istället för på försäljningen av Produkten av 
Honeywell till Bolaget (antingen självständigt eller i kombination med någon artikel eller tjänst 
som inte levererats av Honeywell), så ska Honeywells betalningsansvar, exklusive 
försvarskostnader, vara begränsat till en skälig royalty som grundas på det avtalade pris som 
Bolaget har betalat till Honeywell för Produkten som var upphov till kravet. 
Honeywells ansvar enligt denna ”Ersättning på grund av patent- och upphovsrättsintrång” är 
underkastad bestämmelserna i punkten “Ansvarsbegränsning” i detta Avtal. 
Denna punkt ”Ersättning på grund av patent- och upphovsrättsintrång” anger Parternas totala 
ansvar, enda regressmöjlighet samt deras enda möjliga rättsliga påföljder avseende patent- 
och upphovsrättsintrång.  Alla andra garantier avseende intrång i eller bemäktigande av 
immateriella rättigheter, lagstadgade, uttryckliga eller underförstådda är härmed friskrivna. 
 
18.   Programvarulicens. Med ”Licensierad programvara” avses programvara, innefattande 
alla eventuella  relaterade uppdateringar, förändringar, revideringar och dokumentation, som 
Bolaget har rätt att använda enligt bestämmelserna i detta Avtal och som inte är föremål för 
separata programvarulicenser mellan parterna. Under förutsättning att Bolaget efterlever 
villkoren i detta Avtal upplåter Honeywell till Bolaget, och Bolaget accepterar, en icke-
överlåtbar, icke-exklusiv licens, utan rätt att underlicensiera, att använda den Licensierade 
Programvaran i den ordinarie och normala driften av Produkten på vilken den är installerad 
eller med vilken den är avsedd att användas med enligt denna licens.  (a) Äganderätt. 
Honeywell (och i förekommande fall dess licensgivare) behåller den fullständiga äganderätten 
till de immateriella rättigheter som är hänförliga till allt material och Licensierad Programvara 
tillhandahållen enligt detta Avtal, vilka samtliga ägs av Honeywell, eller av dess licensgivare, 
och som är skyddade av upphovsrättslagar och ska behandlas som allt annat 
upphovsrättsskyddat material. (b) Överlåtelse av Licensierad Programvara.  Bolaget får 
överlåta sin licens att använda den Licensierade Programvaran och allt medföljande material 
till en tredje part endast i samband med Bolagets försäljning av en Honeywell-Produkt eller 
Bolagsprodukt, på vilken den Licensierade Programvaran är installerad eller med vilken den 
används.  Bolaget får inte behålla några kopior.  Bolagets överlåtelse av den Licensierade 
Programvaran i enlighet härmed måste vara i enlighet med villkor som överensstämmer med 
och som inte är mindre strikta än de villkor som anges i detta Avtal. Utöver vad som särskilt 
anges i detta Avtal så får den Licensierade Programvaran inte underlicensieras, överlåtas eller 
lånas ut till någon annan part utan att Honeywells uttryckliga skriftliga medgivande först har 
inhämtats.  (c) Kopior.  Såvida Honeywell inte skriftligen har godkänt det, så är det förbjudet 
för Bolaget att göra kopior av den Licensierade Programvaran förutom i backup-syfte.  Bolaget 
ska återge och inkludera alla Honeywells meddelanden avseende äganderättsskydd och 
upphovsrätt samt andra förklaringar på och i alla kopior som görs. (d) Skydd av integritet.  
Bolaget får inte, direkt eller indirekt, försöka att dekonstruera den Licensierade Programvaran, 
innefattande men ej begränsat till att översätta, dekompilera, demontera, baklängesmontera 
(eng. reverse assembling), baklängeskonstruera (eng. reverse engineering), skapa hänförliga 
arbeten (eng. derivative works) eller sammanställningar eller utföra andra åtgärder för att 
förskaffa sig någon del av dess innehåll.  Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder som krävs för 
att förhindra obehörig åtkomst, röjande eller användning av den Licensierade Programvaran. 
(e) Tredje parts programvara. Om den Licensierade Programvaran inkluderar av Honeywell 
tillhandahållen programvara från tredje man, så tillhandahålls den Licensierade Programvaran 
för användning enligt villkoren för sådan licens, garanti eller andra krav från sådan tredje part. 
(f) Bristande efterlevnad.  I tillägg till annan påföljd som Honeywell kan vara berättigad till, 
förbehåller sig Honeywell rätten att säga upp Bolagets eller dess efterträdares Licensierade 
Programvara om Bolaget, eller dess efterträdare, brister i efterlevnaden av denna Licensierade 
Programvara. Bolaget godkänner, vid underrättelse från Honeywell om uppsägning av den 
Licensierade Programvaran och i enlighet med Honeywells specifika anvisningar, att 
omedelbart överlämna all Licensierad Programvara och kopior därav som Bolaget har i sin ägo. 
(g) Inga andra licenser.  Utöver vad som uttryckligen upplåts i detta Avtal, så upplåter inte 
Honeywell till Bolaget några licenser eller rättigheter, innefattande under-
licensieringsrättigheter, varken uttryckligen, underförstått, genom estoppel, parternas 
agerande, eller på annat sätt. 
 
19. Specialverktyg och data. Specialverktyg innefattar men är inte begränsat till jiggar, 
matriser, falsar, fixturer, formar, mönster, särskilda kranar, särskilda mätare, särskild 
testutrustning, annan särskild utrustning och tillverkningshjälpmedel, samt utbytesenheter, 
som nu existerar eller som skapas i framtiden, tillsammans med alla hänförliga specifikationer, 
ritningar, konstruktionsanvisningar, data, material, utrustning, programvara, processer och 
anordningar som skapas eller används av Honeywell i utförandet av sina åtaganden enligt 
detta Avtal.  Honeywell äger alla Specialverktyg, förutom i den utsträckning som en behörig 
företrädare för Honeywell särskilt skriftligen överlåter äganderätten till något Specialverktyg 
till Bolaget.  Eventuell överlåtelse av äganderätten till Specialverktyg innefattar inte överlåtelse 
av Honeywells immateriella rättigheter som används för att skapa, eller som kan vara 
inbegripna i, Specialverktyget, utöver en licens att använda Specialverktyget utan modifiering. 
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20.   Export. Company is responsible for compliance with all applicable import and export control 
laws and regulations. Honeywell will obtain the export license when Honeywell is the exporter of 
record. Company must obtain at its sole cost and expense all necessary import authorizations and 
any subsequent export or re-export license or other approval required for Products, technology, 
software, services and technical data purchased, delivered, licensed or received from Honeywell. 
Company will retain documentation evidencing compliance with those laws and regulations. 
Honeywell will not be liable to Company for any failure to provide Products, Services, transfers or 
technical data as a result of government actions that impact Honeywell's ability to perform, 
including: (a) the failure to provide or the cancellation of export or re-export licenses; (b) any 
subsequent interpretation of applicable import, transfer, export or re-export law or regulation after 
the date of any Order or commitment that has a material adverse effect on Honeywell's 
performance; or (c) delays due to Company’s failure to follow applicable import, export, transfer, 
or re-export laws and regulations. 
If Company designates the freight forwarder for export shipments from the United States, then 
Company’s freight forwarder will export on Company’s behalf and Company will be responsible for 
any failure of Company’s freight forwarder to comply with all applicable export requirements.  
Honeywell will provide Company’s designated freight forwarder with required commodity 
information. Company is aware that U.S. export law may impose restrictions on Company’s use of 
the goods, services, or technical data, or on their transfer to third parties.  Company will 
immediately notify Honeywell and cease distribution activities with regard to the transaction in 
question if Company knows or has a reasonable suspicion that the products, technical data, plans, 
or specifications may be redirected to other countries in violation of export control laws. 
Company may not sell, transfer, export or re-export any Honeywell Products, services or technical 
data for use in activities that involve the design, development, production, use or stockpiling of 
nuclear, chemical or biological weapons or missiles, nor use Honeywell’s Products, services or 
technical data in any facility that engages in activities relating to such weapons or missiles.  In 
addition, Honeywell’s Products, services or technical data may not be used in connection with any 
activity involving nuclear fission or fusion, or any use or handling of any nuclear material.  
Honeywell may approve the uses restricted in this Export Compliance clause if Company, at 
Company’s expense, provides Honeywell with insurance coverage, indemnities, and waivers of 
liability, recourse and subrogation acceptable to Honeywell. 
Company represents, warrants, and agrees that: 
Company is not a “Sanctioned Person,” meaning any person or entity : (i) named on the U.S. 
Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s (“OFAC”) list of “Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons,” “Sectoral Sanctions Identifications List” or other 
economic sanctions lists issued pursuant to a United States governmental authority, the 
European Union Common Foreign & Security Policy or other governmental authority; (ii) 
organized under the laws of, ordinarily resident in, or physically located in a jurisdiction that is the 
subject of sanctions administered by OFAC or the U.S. Department of State (each a “Sanctioned 
Jurisdiction” and including, at the time of writing, Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the Crimea 
region); or (iii) owned or controlled, directly or indirectly, 50% or more in the aggregate by one or 
more Sanctioned Persons. 
Company is in compliance with and will continue to comply with all economic sanctions laws 
administered by OFAC, the U.S. Department of State, the European Union, or the United Kingdom 
(“Sanctions Laws”). Company will not involve any Sanctioned Persons or group of Sanctioned 
Persons in any capacity, directly or indirectly, in any part of this transaction and performance 
under this transaction.  Company will not take any action that would cause Honeywell to be in 
violation of Sanctions Laws. 
Company will not sell, export, re-export, divert, or otherwise transfer, any Honeywell products, 
technology, or software: (i) to any Sanctioned Persons; or (ii) for purposes prohibited by any 
sanctions program enacted by the U.S Government.   
Company’s failure to comply with this provision will be deemed a material breach of the 
Agreement, and Company will notify Honeywell immediately if it violates, or reasonably believes 
that it will violate, any terms of this provision.  Company agrees that Honeywell may take any and 
all actions required to ensure full compliance with all sanctions laws without Honeywell incurring 
any liability.  
 
 
 
 
 
 
21.   Taxes.  Honeywell’s pricing excludes all taxes (including but not limited to, sales, use, excise, 
value-added, and other similar taxes), tariffs and duties (including but not limited to, amounts 
imposed upon the Product(s) or bill of material thereof under any applicable trade law, including, 
but not limited to, the Trade Expansion Act, section 232 and the Trade Act of 1974, section 301) 
and charges (collectively “Taxes”).  Company will pay all Taxes resulting from this Agreement or 

20.   Export. Bolaget ansvarar för efterlevnaden av alla tillämpliga import- och 
exportkontrollagar och förordningar. Honeywell ansvarar för exportlicens då Honeywell står 
som exportör. Bolaget ansvarar för att på egen bekostnad anskaffa alla nödvändiga 
importbemyndiganden och eventuella efterföljande export- eller återexportlicenser eller andra 
godkännanden som krävs för Produkter, teknologi, programvara, tjänster och tekniska data 
som inköps från, levereras, licensieras av eller mottas från Honeywell. Bolaget ska behålla 
dokumentation som utvisar efterlevnaden av dessa lagar och förordningar. Honeywell ska inte 
vara ansvarigt gentemot Bolaget för någon underlåtelse att tillhandahålla Produkter, Tjänster, 
överföringar eller tekniska data till följd av myndighetsåtgärder som påverkar Honeywells 
förmåga att prestera, innefattande: (a) underlåtelse att tillhandahålla export- eller 
återexportlicenser eller återkallande av desamma; (b) eventuella senare tolkningar av 
tillämpliga import-, överförings-, export- eller återexportlagar eller -förordningar efter datumet 
för Beställning eller åtagande som har en väsentlig negativ effekt på Honeywells prestation; 
eller (c) förseningar som beror på Bolagets underlåtelse att följa tillämpliga import-, export-, 
överförings-, eller återexportlagar och -förordningar. 
Om Bolaget utser en speditör för exportfrakter från USA, så kommer speditören att exportera 
för Bolagets räkning och Bolaget kommer att vara ansvarigt för speditörens eventuella 
underlåtelse att följa tillämpliga exportkrav. Honeywell kommer att förse Bolagets utsedda 
speditör med nödvändig godsinformation. Bolaget är medvetet om att amerikanska 
exportlagar kan medföra restriktioner avseende Bolagets användning av varorna, tjänsterna 
eller tekniska data, eller avseende överföring till tredje part. Bolaget ska omedelbart meddela 
Honeywell och upphöra med sina distributionsaktiviteter avseende transaktionen i fråga om 
Bolaget känner till eller skäligen misstänker att produkten, tekniska data, planer eller 
specifikationer kan komma att omdirigeras till andra länder i strid med exportkontrollagar. 
Bolaget får inte sälja, överföra, exportera eller återexportera några av Honeywells Produkter, 
Tjänster eller tekniska data för användning i aktiviteter som inbegriper utformning, utveckling, 
produktion, användning eller lagerhållning av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller 
robotar, och inte heller använda Honeywells Produkter, Tjänster eller tekniska data i någon 
anläggning som arbetar med aktiviteter som är hänförliga till sådana vapen eller robotar.  
Vidare så får inte Honeywells Produkter, Tjänster eller tekniska data användas i samband med 
någon aktivitet som involverar kärnfission eller kärnfusion, eller någon användning eller 
hantering av nukleärt material.  Honeywell kan komma att godkänna användning som 
begränsas i denna Exportklausul om Bolaget, på Bolagets bekostnad, tillhandahåller 
Honeywell försäkringstäckning, skadeslöshetsåtagande och ansvarsbefrielse, regress- och 
övertaganderätt som är godtagbara för Honeywell. 
Bolaget utfäster, garanterar och bekräftar att: 
Bolaget inte är en ”Sanktionerad Person”, dvs. en person eller bolag (i) som namnges på ”the 
U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Controls’ (”OFAC”) list of ”Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons,” ”Sectorial Sanctions Identifications List” eller 
andra ekonomiska sanktionslistor utfärdade av en amerikansk myndighet, ”the European 
Union Common Foreign & Security Policy” eller annan statlig myndighet, (ii) etablerad i 
enlighet med lagarna i eller har säte eller hemvist i eller är fysiskt lokaliserat i en jurisdiktion 
som är föremål för sanktioner utfärdade av OFAC eller ”U.S. Department of State” (var och en 
en ”Sanktionerad Jurisdiktion” och inkluderande, vid tidpunkten för detta Avtals ingående, 
Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien och Krimregionen) eller (iii) ägd eller kontrollerad, direkt eller 
indirekt till totalt 50 % eller mer av en eller flera Sanktionerade Personer. 
Bolaget följer, och kommer att fortsätta följa, alla ekonomiska sanktionslagar administrerade 
av OFAC, U.S. Department of State, EU eller Storbritannien (”Sanktionslagstiftning”). Bolaget 
kommer inte att involvera några Sanktionerade Personer eller grupper av Sanktionerade 
Personer i någon kapacitet, direkt eller indirekt, i någon del av denna transaktion eller vid 
utförande av prestation enligt denna transaktion. Bolaget kommer inte att vidta någon åtgärd 
skulle kunna medföra att Honeywell bryter mot någon Sanktionslagstiftning. Bolaget kommer 
inte att sälja, exporter, återexportera, dirigera om eller på annat sätt överlåta några av 
Honeywells produkter, teknologi eller programvara (i) till någon Sanktionerad Person eller (ii) 
för ändamål förbjudna av något sanktionsprogram antaget av USAs regering. 
Bolagets bristande efterlevnad av denna bestämmelse är att anse som ett väsentligt brott mot 
detta Avtal och Bolaget ska omedelbart informera Honeywell om de bryter mot, eller har skälig 
anledning att tro att de kommer att bryta mot, någon del av denna bestämmelse. Bolaget 
samtycker till att Honeywell får vidta alla åtgärder som erfordras för att tillse full 
överensstämmelse med all Sanktionslagstiftning utan att detta medför något ansvar för 
Honeywell. 
 
21.   Skatter.  Honeywells prissättning exkluderar alla skatter (innefattande men ej begränsat 
till omsättningsskatt, punktskatt, mervärdesskatt och andra liknande skatter), taxor och 
tullavgifter (innefattande men ej begränsat till, belopp som påläggs på Produkter(na) eller 
materialförteckning därav enligt någon tillämplig handelslagstiftning, innefattande men ej 
begränsat till, Trade Expansion Act, section 232 och Trade Act of 1974, section 301) och 
avgifter (gemensamt ”Skatter”).  Bolaget ska betala alla skatter som uppkommer till följd av 
detta Avtal eller Honeywells prestation enligt detta Avtal, oaktat om de påläggs, tas ut, samlas 
in, hålls inne eller påförs nu eller senare.  Om Honeywell är tvingat att pålägga, ta ut, samla in, 
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Honeywell’s performance under this Agreement, whether imposed, levied, collected, withheld, or 
assessed now or later.  If Honeywell is required to impose, levy, collect, withhold or assess any 
Taxes on any transaction under this Agreement, then in addition to the purchase price, Honeywell 
will invoice Company for such Taxes unless at the time of order placement, Company furnishes 
Honeywell with an exemption certificate or other documentation sufficient to verify exemption 
from the Taxes. If any Taxes are required to be withheld from amounts paid or payable to 
Honeywell under this Agreement: (a) such withholding amount will not be deducted from the 
amounts due Honeywell as originally priced; (b) Company will pay the Taxes on behalf of 
Honeywell to the relevant taxing authority in accordance with applicable law; and (c) Company 
will forward to Honeywell, within 60 calendar days of payment, proof of Taxes paid sufficient to 
establish the withholding amount and the recipient.  In no event will Honeywell be liable for Taxes 
paid or payable by Company.  This clause will survive expiration or any termination of this 
Agreement. 
 
 
 
22.   Notices. Every notice between the parties relating to the performance or administration of 
this Agreement will be made in writing and, if to Company, to Company’s authorized 
representative or, if to Honeywell, to Honeywell’s authorized representative. All notices required 
under this Agreement will be deemed received either: (a) two calendar days after mailing by 
certified mail, return receipt requested and postage prepaid; (b) one business day after deposit for 
next day delivery with a commercial overnight carrier provided the carrier obtains a written 
verification of receipt from the receiving Party; or (c) if sent by e-mail, upon receipt of a non-
automated response from the receiving Party confirming receipt of the notice. All non-electronic 
notices must be addressed as follows: to the addresses of the Parties detailed in the respective 
Order. 
 
23.   General Provisions. (a) Assignment. Neither Party will assign any rights or obligations under 
this Agreement without the advance written consent of the other Party, which consent will not be 
unreasonably withheld or delayed except that either Party may assign this Agreement in 
connection with the sale or transfer of all or substantially all of the assets of the product line or 
business to which it pertains. Any attempt to assign or delegate in violation of this clause will be 
void. (b) Commercial Use.  Company represents and warrants that any technical data or software 
provided by Honeywell to Company under this Agreement will not be delivered, directly or 
indirectly, to any agency of any government in the performance of a contract, or subcontract, with 
the respective government without the prior written consent of Honeywell. (c) Counterparts. This 
Agreement may be signed in counterparts (including faxed and any electronic or digital format), 
each of which will be deemed one and the same original. Reproductions of this executed original 
(with reproduced signatures) will be deemed to be original counterparts of this Agreement. (d) 
Headings and Captions. Headings and captions are for convenience of reference only and do not 
alter the meaning or interpretation of this Agreement. (e) Publicity. Neither Party will issue any 
press release or make any public announcement relating to the subject matter of this Agreement 
without the prior written approval of the other Party, except that either Party may make any public 
disclosure it believes in good faith is required by applicable law or any listing or trading agreement 
concerning its or its affiliates' publicly-traded securities. Notwithstanding the foregoing, if either 
Party, or a third party, makes a public disclosure related to this Agreement that is false or 
damaging to a Party, the aggrieved Party will have the right to make a public response reasonably 
necessary to correct any misstatement, inaccuracies or material omissions in the initial and 
wrongful affirmative disclosure without prior approval of the other Party. Neither Party will be 
required to obtain consent pursuant to this article for any proposed release or announcement that 
is consistent with information that has previously been made public without breach of its 
obligations under this clause. (f) Relationship of Parties. The Parties acknowledge that they are 
independent contractors and no other relationship, including without limitation partnership, joint 
venture, employment, franchise, master/servant or principal/agent is intended by this Agreement. 
Neither Party has the right to bind or obligate the other. (g) Remedies. Except where specified to 
the contrary, the express remedies provided in this Agreement for breaches by Honeywell are in 
substitution for remedies provided by law or otherwise.  If an express remedy fails its essential 
purpose, then Company's remedy will be a refund of the price paid.  (h) Severability. If any 
provision or portion of a provision of this Agreement is determined to be illegal, invalid, or 
unenforceable, the validity of the remaining provisions will not be affected. The Parties may agree 
to replace the stricken provision with a valid and enforceable provision. (i) Subcontractors. 
Honeywell has the right to subcontract its obligations under this Agreement.  Use of a 
subcontractor will not release Honeywell from liability under this Agreement for performance of 
the subcontracted obligations. (j) Survival.  Provisions of this Agreement that by their nature 
should continue in force beyond the completion or termination of the Agreement, or any 
associated orders, will remain in force. (k) Third Party Beneficiaries. Except as expressly provided 
to the contrary in this Agreement, the provisions of this Agreement are for the benefit of the Parties 
only and not for the benefit of any third party. (l) Waiver. Failure of either Party to enforce at any 
time any of the provisions of this Agreement will not be construed to be a continuing waiver of any 
provisions hereunder. (m) Company Caused Delay.  Honeywell will not be liable for delays caused 

hålla inne eller påföra några Skatter på någon transaktion enligt detta Avtal, så ska Honeywell 
fakturera Bolaget för sådana Skatter såvida inte Bolaget, vid tidpunkten för Beställningen, 
förser Honeywell med ett intyg om undantag eller annan dokumentation som är tillräcklig  för 
att intyga att undantag från Skatterna föreligger. Om det krävs att Skatter hålls inne från de 
belopp som betalas eller som ska betalas till Honeywell enligt detta Avtal: (a) ska sådant 
innehållet belopp inte dras av från de belopp som ska betalas Honeywell enligt det 
ursprungliga priset; (b) ska Bolaget betala Skatterna för Honeywells räkning till relevant 
skattemyndighet i enlighet med tillämplig lag; och (c) ska Bolaget till Honeywell inom 60 
kalenderdagar efter betalning skicka underlag på inbetalning av Skatterna som är tillräckligt 
för att fastställa det innehållna beloppet och mottagaren.  Inte under några omständigheter 
ska Honeywell vara betalningsansvarigt för några Skatter som betalas eller som ska betalas av 
Bolaget.  Denna klausul ska fortsatt vara giltig även efter att Avtalet sagts upp eller löpt ut. 
 
22.   Meddelanden. Alla meddelanden mellan Parterna angående detta Avtal ska vara 
skriftliga och, om de ställs till Bolaget, vara ställda till Bolagets behöriga företrädare eller, om 
de ställs till Honeywell, till Honeywells behöriga företrädare. Alla meddelanden som krävs enligt 
detta Avtal ska anses vara mottagaren tillhanda: (a) två kalenderdagar efter avsändande med 
rekommenderat brev, begärt mottagningsbevis och förbetalt porto; (b) en bankdag efter 
avsändande för nästadagsleverans med bud under förutsättning att budet inhämtar ett 
skriftligt mottagningsbevis från den mottagande Parten; eller (c) om skickat med e-post, vid 
mottagandet av ett icke-automatiserat svar från den mottagande Parten som bekräftar 
mottagandet av meddelandet. Alla icke-elektroniska meddelanden måste adresseras till: 
Parternas adresser så som specificerats i respektibe Beställning. . 
 
23.   Allmänna villkor. (a) Överlåtelse. Part äger inte överlåta några rättigheter eller 
skyldigheter enligt detta Avtal utan att först ha inhämtat den andra Partens skriftliga 
medgivande, vilket inte oskäligen ska innehållas eller fördröjas, förutom att Part får överlåta 
alla eller väsentlig del av sina tillgångar i produktserien eller verksamheten som den tillhör. Alla 
försök att överlåta eller delegera i strid med denna klausul är ogiltiga. (b) Kommersiell 
användning.  Bolaget utfäster och garanterar att ingen teknisk data eller programvara som 
tillhandahålls av Honeywell till Bolaget enligt detta Avtal kommer att levereras, direkt eller 
indirekt, till något statlig myndighet vid utförandet av något kontrakt, eller 
underleverantörskontrakt, med respektive stat utan att först ha inhämtat Honeywells skriftliga 
medgivande. (c) Avtalsexemplar. Detta avtal kan undertecknas på ett eller flera exemplar 
(innefattande fax samt alla elektroniska och digitala format) vilka alla ska anses vara ett och 
samma original. Kopior av detta undertecknade original (med kopierade namnteckningar) ska 
anses utgöra originalexemplaret av detta Avtal. (d) Rubriker och underrubriker. Rubriker och 
underrubriker är endast för att underlätta hänvisningar och  ändrar inte betydelsen eller 
tolkningen av detta Avtal. (e) Offentliggörande. Ingen Part ska offentliggöra något 
pressmeddelande avseende detta Avtals innehåll utan att först ha inhämtat den andra Partens 
skriftliga godkännande, förutom att Part får göra ett offentliggörande som den, i god tro, tror 
är erforderligt enligt tillämplig lag eller noterings- eller handelsavtal rörande Partens, eller dess 
närstående bolags, börsnoterade värdepapper. Oaktat det föregående, om någon av Parterna, 
eller en tredje part, gör ett offentliggörande hänförligt till detta Avtal som är oriktigt eller som 
skadar Part, har den skadelidande Parten  rätt att utfärda ett offentligt svar som är skäligen 
påkallat för att korrigera alla felaktigheter, oriktigheter och väsentliga utelämnanden i det 
första och felaktiga negativa offentliggörandet utan att först inhämta den andra Partens 
godkännande. Ingendera Parten ska vara tvungen att inhämta medgivande enligt denna punkt 
avseende något föreslaget meddelande eller tillkännagivande som är förenlig med information 
som tidigare har offentliggjorts utan brott mot Partens skyldigheter enligt denna klausul. (f) 
Parternas relation. Parterna bekräftar att de är oberoende uppdragstagare och att ingen 
annan relation, innefattande utan begränsning, handelsbolag, joint venture, anställning, 
franchise eller huvudman/agent, ska uppkomma genom detta Avtal. Ingen Part har rätt att 
binda, eller acceptera åtaganden för, den andra Parten. (g) Påföljder. Om inte annat särskilt 
föreskrivs så gäller de uttryckliga påföljder som föreskrivs i detta Avtal avseende Honeywells 
avtalsbrott i stället för de påföljder  som föreskrivs i lag eller på annat sätt.  Om en uttrycklig 
påföljd är förfelad i sitt avsedda syfte så utgör Bolagets påföljd en återbetalning av det pris som 
har betalat. (h) Bestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse, eller del av bestämmelse, 
i Avtalet konstateras vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, så ska de återstående 
bestämmelsernas giltighet inte påverkas. Parterna kan avtala om att ersätta den strukna 
bestämmelsen med en giltig och verkställbar bestämmelse. (i) Underleverantörer. Honeywell 
har rätt att lägga ut sina åtaganden enligt detta Avtal på underleverantörer.  Användning av en 
underleverantör kommer inte befria Honeywell från ansvar enligt detta Avtal avseende 
utförandet av de åtaganden som lagts på en underleverantör. (j) Överlevnad.  Bestämmelser i 
detta Avtal som till sin natur bör fortsätta att gälla efter upphörande eller slutförande av Avtalet, 
eller hänförliga Beställningar ska fortsätta att gälla. (k) Tredjepartsförmånstagare. Om inte 
annat uttryckligen anges i detta Avtal så är bestämmelserna i detta Avtal till förmån endast för 
Parterna och ej till förmån för någon tredje part. (l) Avstående. Endera Partens underlåtelse 
att vid någon tidpunkt driva igenom någon bestämmelse i detta Avtal ska inte tolkas som ett 
fortsatt avstående från någon bestämmelse häri. (m) Förseningar orsakade av Bolaget.  
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by Company. Prices and other affected terms will be adjusted to offset impacts caused by a 
Company caused delay. 
 
 
 (n) Change in Control. Change in Control - means any of the following, whether in a single 
transaction or a series of related transactions and whether or not Company is a party thereto: (i) a 
sale, conveyance, transfer, distribution, lease, assignment, license or other disposition of all or 
substantially all of the assets of Company that results in a change in the effective control of the 
Company; (ii) any consolidation or merger of Company or its controlling affiliates, any dissolution 
of Company or its controlling affiliates, or any reorganization of one or more of Company or its 
controlling affiliates; or (iii) any sale, transfer, issuance, or disposition of any equity securities or 
securities or instruments convertible or exchangeable for equity securities (collectively, 
“Securities”) of Company or its controlling affiliates in which the holders of all of the Securities 
that may be entitled to vote for the election of any member of a board of directors or similar 
governing body of Company or such controlling affiliate immediately prior to such transaction(s) 
hold less than fifty percent (50%) of the Securities that may be entitled to vote for the election of 
any such member in such entity immediately following such transaction(s).Upon occurrence of  
one or more Change in Control events Company shall notify Honeywell  and Honeywell may, at its 
sole discretion, terminate the Agreement with 30 days written notice. 
 
 
(o) Data Access. “Input Data” means data and other information that Company or persons acting 
on Company’s behalf input, upload, transfer or make accessible in relation to, or which is collected 
from Company or third party devices or equipment by, the Product and/or Service.  
Honeywell and its affiliates have the right to retain, transfer, disclose, duplicate, analyze, modify 
and otherwise use Input Data to provide, protect, improve or develop Honeywell products or 
services. Honeywell and its affiliates may also use Input Data for any other purpose provided it is 
in an anonymized form that does not identify Company.  
 
 
 
 
 
24.   Intellectual Property Rights Including Patents. Company recognizes that all rights or 
industrial ownership either intellectual or other, relating to services, to Products, or other 
manufacture belong either to Honeywell or its affiliates, subsidiaries or other divisions or units. 
The contractual relationship between Honeywell and Company only allows the Company the right 
to use the Products, and no rights to either modify or reproduce. 
 
 
25.   Data Privacy. For purposes of this Agreement, “Applicable Data Privacy Laws” 
means applicable data protection, privacy, breach notification, or data security laws or 
regulations; “Personal Data” is any information that is subject to, or otherwise afforded protection 
under, Applicable Data Privacy Laws and that relates to an identified or identifiable natural person; 
an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by 
reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online 
identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, 
economic, cultural or social identity of that natural person, or as that term (or similar variants) may 
otherwise be defined in Applicable Data Privacy Laws.  
Each Party may process Personal Data in the form of business contact details relating to 
individuals engaged by the other Party or its affiliates (“Staff”) for the purposes of 
performing each Party’s obligations under this Agreement and managing the business 
relationship between the Parties, including their business communication ("Purposes").    
The Parties will process such Personal Data as independent data controllers in accordance with 
the terms of this Agreement and Applicable Data Privacy Laws. Each Party will comply with the 
following: (a) ensure the lawfulness of their data collection and the lawfulness of data transfer to 
the other Party; (b) implement appropriate security measures to protect Personal Data provided 
by the other Party against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized 
disclosure, or (remote) access; (c) protect Personal Data provided by the other Party against 
unlawful processing by its Staff, including unnecessary collection, transfer, or processing, beyond 
what is strictly necessary for the Purposes;  (d) prior to any transfer of Personal Data, impose all 
obligations on third parties involved, as required by this Agreement and Applicable Data Privacy 
Laws; and (e) securely delete such Personal Data once it is no longer required for the Purposes.   
Each Party shall be responsible for providing necessary information and notifications required by 
Applicable Data Privacy Laws to its Staff. For purposes of clarity, Honeywell will process any 
Personal Data concerning the other Party’s Staff in accordance with its website privacy statement, 
which may be amended from time to time and is accessible at https://www.honeywell.com/en-
us/privacy-statement, and the other Party shall furnish Honeywell’s privacy statement to any of its 
Staff whose Personal Data is so provided to Honeywell by the other Party Where appropriate and 
in accordance with Applicable Data Privacy Laws, each Party shall inform its own Staff that they 

Honeywell ska inte vara ansvarigt för några förseningar som orsakas av Bolaget. Priser och 
andra påverkade villkor kommer att justeras för att utjämna effekterna som uppstår på grund 
av en försening orsakad av Bolaget. 
(n) Kontrollförändring. Med kontrollförändring avses något av följande, oavsett om det sker 
som en enskild transaktion eller som en rad relaterade transaktioner och oavsett om Bolaget 
utgör part därtill: (i) försäljning, överföring, utdelning, uthyrning, överlåtelse, licensiering eller 
annat förfogande av alla, eller väsentligen alla, tillgångar i Bolaget som resulterar i en 
förändring av den faktiska kontrollen av Bolaget; (ii) konsolidering eller fusion av Bolaget eller 
dess kontrollerande närstående bolag, upplösning av Bolaget eller dess kontrollerande 
närstående bolag, eller någon omorganisation av ett eller flera av Bolaget och dess 
kontrollerande närstående bolag; eller (iii) försäljning, överföring, utfärdande eller avyttring av 
aktierelaterade värdepapper eller värdepapper eller instrument som är konvertibla eller 
utbytbara mot aktierelaterade värdepapper (gemensamt benämnda, ”Värdepapper”) av 
Bolaget eller av dess kontrollerande närstående bolag i vilka innehavaren av alla Värdepapper 
som har rätt att rösta i val av styrelsemedlemmar eller liknande styrande organ i Bolaget eller 
sådant kontrollerande närstående bolag  omedelbart före sådan(a) transaktion(er), innehar 
mindre än femtio procent (50 %) av Värdepapperna som har rätt att rösta i val avseende någon 
sådan ledamot i en sådan enhet omedelbart efter sådan(a) transaktion(er). I händelse av en 
eller flera kontrollförändrande händelser ska Bolaget meddela Honeywell och Honeywell får, 
efter eget gottfinnande, säga upp Avtalet med 30 dagars skriftligt varsel. 
(o) Åtkomst till data. Med ”Input data” avses data och annan information som Bolaget eller 
personer som agerar för Bolaget för in, laddar upp, överför eller gör åtkomlig avseende, eller 
som samlas in från Bolaget eller tredjepartsanordningar eller -utrustning av, Produkten 
och/eller Tjänsten.  
Honeywell och dess närstående bolag har rätt att behålla, överlåta, röja, duplicera, analysera, 
modifiera och på annat sätt använda Input data för att tillhandahålla, skydda, förbättra och 
utveckla Honeywells Produkter och Tjänster. Honeywell och dess närstående bolag kan också 
använda Input data för alla andra ändamål under förutsättning att den är i anonymiserad form 
som inte identifierar Bolaget.  
 
24.   Immateriella rättigheter inklusive patent. Bolaget medger att samtliga rättigheter och 
industriell äganderätt, immateriell eller annorledes, hänförliga till tjänsterna, Produkterna eller 
annan tillverkning tillhör antingen Honeywell eller dess närstående bolag, dotterbolag eller 
andra avdelningar eller enheter. Avtalsförhållandet mellan Honeywell och Bolaget ger endast 
Bolaget rätt att använda Produkterna, och inga rättigheter att varken modifiera eller 
reproducera. 
 
25.   Dataskydd. Inom ramen för detta Avtal avser ”Tillämpliga dataskyddslagar” tillämpliga 
dataskydds-, integritets-, incidentanmälans- eller datasäkerhetslagar och  -
förordningar; ”Personuppgifter” är all information som är föremål för, och som i övrigt ges, 
skydd enligt tillämpliga dataskyddslagar och är hänförlig till en identifierad eller identifierbar 
fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som, direkt eller indirekt, kan 
identifieras, särskilt genom hänvisning till en identitetsmarkör såsom namn, ID-nummer, 
platsdata, en nätidentifierare eller genom en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personen såsom fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet, 
eller så som det begreppet (eller liknande varianter) annars kan komma att definieras i 
Tillämpliga dataskyddslagar.  
Varje Parter får behandla Personuppgifter i form av affärskontaktuppgifter hänförliga till 
individer som arbetar för den andra Parten eller dess närstående bolag (”Personal”) i syfte att 
utföra varje Parts skyldigheter enligt detta Avtal och hantera affärsrelationen mellan Parterna, 
innefattande deras affärskommunikation (”Ändamål”).    
Parterna ska behandla sådana Personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga i 
enlighet med villkoren i detta Avtal och Tillämpliga dataskyddslagar. Båda Parter ska efterleva 
följande: (a) säkerställa lagligheten i uppgiftsinsamlandet samt lagligheten avseende 
uppgiftöverföring till den andra Parten; (b) implementera lämpliga skyddsåtgärder för att 
skydda Personuppgifter som tillhandahålls av den andra Parten mot destruktion, förlust, 
ändring eller obehörigt röjande eller (fjärr-) åtkomst på grund av misstag eller otillåtna 
handlingar; (c) skydda Personuppgifter som den andra Parten tillhandahåller mot otillåten 
behandling av sin Personal, innefattande onödig insamling, överföring eller behandling utöver 
vad som är strikt nödvändigt för att uppfylla Ändamålen;  (d) före överföring av 
Personuppgifter sker, förplikta alla tredje parter som är involverade att uppfylla alla 
skyldigheter som krävs enligt detta Avtal och enligt Tillämpliga dataskyddslagar; och (e) på ett 
säkert sätt radera sådana Personuppgifter så snart de ej längre är nödvändiga för Ändamålen.   
Vardera Part ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information och underrättelser som 
krävs enligt Tillämpliga dataskyddslagar till sin Personal. För tydlighets skull, Honeywell 
kommer att behandla alla Personuppgifter rörande den andra Partens Personal i enlighet med 
sin integritetspolicy på sin webbsida, som kan komma att ändras från tid till annan och som 
finns tillgängligt på https://www.honeywell.com/en-us/privacy-statement, och den andra 
Parten ska förse sin Personal, vars Personuppgifter lämnas till Honeywell av den andra Parten, 
med Honeywells integritetspolicy. Vid behov och i enlighet med Tillämpliga dataskyddslagar 
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may exercise their rights in respect of the processing of their Personal Data against the other Party 
by sending a request with proof of identity to the other Party's address set forth in this Agreement 
or provided otherwise by the other Party in this regard.   
Where a Party’s Personal Data are transferred to a country that has not been deemed to provide 
an adequate level of protection for Personal Data by Applicable Data Privacy Laws, the other Party 
will either enter into or apply legally recognized international data transfer mechanisms, 
including: (1) Standard Contractual Clauses adopted or approved by the competent supervisory 
authority or legislator; (2) binding Corporate Rules which provide adequate safeguards; or  (3) any 
other similar program or certification that is recognized as providing an adequate level of 
protection in accordance with Applicable Data Privacy Laws. 
 
 
 
 
26.   Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties 
with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous agreements, 
communications, or representations, either verbal or written between the Parties hereto.  Any oral 
understandings are expressly excluded.  This Agreement may not be changed, altered, 
supplemented or added to except by the mutual written consent of the Parties’ authorized 
representatives.  
 
27.   Obsolescence. For purposes of this Agreement, obsolete means a Products’ status declared 
by Honeywell, at its sole discretion, based on a Product becoming superseded, discontinued or 
reduced in manufacture. If Honeywell determines that some or all of the requirements of this 
Agreement can no longer be satisfied due to an obsolescence issue, Honeywell will promptly notify 
Company of the obsolescence.  Honeywell will have no liability for Products declared obsolete. In 
such an event, Honeywell will use reasonable commercial efforts to suggest a Product migration 
strategy to Company. 
 
28.   Product Substitution. In the event of a change in local product regulations, Honeywell may, 
at its discretion, substitute part numbers ordered by Company with those providing the same 
product form, fit and function as the originally ordered part number.   
 
29.   Product Compatibility. Honeywell does not represent that the Product is compatible with 
any specific third-party hardware or software other than as expressly specified by Honeywell.  
Company is responsible for providing and maintaining an operating environment with at least the 
minimum standards specified by Honeywell.  Company understands and warrants that Company 
has an obligation to implement and maintain reasonable and appropriate security measures 
relating to the Product, the information used therein, and the network environment.  This 
obligation includes complying with applicable cybersecurity standards and best practices, 
including but not limited to the Federal Trade Commission consent decrees and other 
declarations of reasonable and appropriate security measures, the National Institute of Standards 
and Technology (“NIST”) Cybersecurity Framework and NIST Alerts, InfraGard Alerts, and the 
United States Computer Emergency Readiness Team Alerts and Bulletins, and their equivalents.  
If a Cybersecurity Event occurs, Company shall promptly notify Honeywell of the Cybersecurity 
Event.  “Cybersecurity Event” shall mean actions taken through the use of computer networks that 
result in an actual or potentially adverse effect on an information system and/or the information 
residing therein.  Company shall also promptly use its best efforts to detect, respond, and recover 
from such a Cybersecurity Event.  Company shall take reasonable steps to immediately remedy 
any Cybersecurity Event and prevent any further Cybersecurity Event at Company’s expense in 
accordance with applicable laws, regulations, and standards.  Company further agrees that 
Company will use its best efforts to preserve forensic data and evidence in its response to a 
Cybersecurity Event.  Company will provide and make available this forensic evidence and data to 
Honeywell.  Honeywell shall not be liable for damages caused a Cybersecurity Event resulting from 
Company’s failure to comply with the Agreement or Company’s failure to maintain reasonable and 
appropriate security measures.  Company is responsible for all such damages.  Where Company is 
not the end-user of the Product, Company represents and warrants that it will require its 
customers to comply with the above Cybersecurity Event provisions.  COMPANY 
ACKNOWLEDGES THAT HONEYWELL HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE ANY FORM OF 
CYBERSECURITY OR DATA PROTECTION RELATING TO THE OPERATION OF THE PRODUCT OR 
THE NETWORK ENVIRONMENT.  COMPANY FURTHER ACKNOWLEDGES THAT HONEYWELL 
HAS NO OBLIGATION TO GUARANTEE CONTINUED OPERATION AND FUNCTIONALITY OF THE 
PRODUCT BEYOND THE STATED LIFECYCLE OF THE PRODUCT. 

 
 

 
 
30.   EEXTENDED PRODUCER RESPONSABILITY. Company shall comply with all laws and 
regulations providing for any mandatory extended producer responsibility concerning the 
management of waste (e.g. EU WEEE Directive 2012/19/EU and EU Battery Directive 

ska båda Parter informera sin egen Personal att de kan utöva sina rättigheter med avseende 
på behandlingen av deras Personuppgifter mot den andra Parten genom att skicka en begäran 
med ID-handling till den andra Partens adress som anges i detta Avtal eller som på annat sätt 
tillhandahålls av den andra Parten i detta avseende.   
Om en Parts Personuppgifter överförs till ett land som inte har ansetts tillhandahålla en 
adekvat skyddsnivå för Personuppgifter enligt Tillämpliga dataskyddslagar ska den andra 
Parten antingen ingå eller tillämpa juridiskt erkända internationella 
uppgiftsöverföringsmekanismer, innefattande: (1) Standardavtalsklausuler som antagits eller 
godkänts av behörig tillsynsmyndighet eller lagstiftare; (2) bindande bolagsregler som ger 
adekvat skydd; eller  (3) andra liknande program eller intyg som erkänns erbjuda en adekvat 
skyddsnivå i enlighet med Tillämpliga dataskyddslagar. 
 
26.   Fullständig reglering. Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen mellan Parterna 
avseende dess tillämpningsområde och ersätter alla tidigare avtal, kommunikation och 
utfästelser, såväl muntliga  som skriftliga, mellan Parterna.  Alla muntliga överenskommelser 
är uttryckligen undantagna.  Detta Avtal får inte ändras förutom med Parternas behöriga 
företrädares ömsesidiga skriftliga medgivande.  
 
27.   Inkurans. Inom ramen för detta Avtal betyder  inkurans en Produkts status, vilken bestäms 
av Honeywell efter eget gottfinnande, grundat på att en Produkt kommer att ersättas, sluta 
tillverkas eller att tillverkningen därav kommer att minskas. Om Honeywell beslutar att vissa, 
eller samtliga, krav under detta Avtal ej längre kan uppfyllas med anledning av inkurans, 
kommer Honeywell omgående att underrätta Bolaget om inkuransen. Honeywell ska inte ha 
något ansvar för Produkter som bestäms vara inkuranta. I en sådant fall kommer Honeywell 
vidta skäliga kommersiella åtgärder att föreslå en Produktmigreringsstrategi för Bolaget. 
 
28.   Produktutbyte. I händelse av lokala produktförordningar kan Honeywell efter eget 
gottfinnande välja att byta ut delar som beställts av Bolaget till andra som ger samma 
produktform, passning och funktion som de ursprungligen beställda delarna.   
 
29.   Produktkompatibilitet. Honeywell utfäster inte att Produkten är kompatibel med någon 
specifik tredjepartshårdvara eller -programvara utöver vad som uttryckligen specificeras av 
Honeywell.  Bolaget är ansvarigt för att tillhandahålla och bibehålla en driftsmiljö som 
åtminstone uppfyller de minimistandarder som Honeywell specificerar.  Bolaget är införstått 
med och garanterar att Bolaget har en skyldighet att implementera och bibehålla rimliga och 
lämpliga säkerhetsåtgärder relaterade till Produkten, information som används däri och 
nätverksmiljön.  Denna skyldighet innefattar efterlevnad av tillämpliga cybersäkerhetsnormer 
och best practices, innefattande men ej begränsat till amerikanska handelsmyndigheten 
Federal Trade Commissions samtyckesdekret (eng. consent decrees) och andra förklaringar 
avseende rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder, NIST:s (the National Institute of Standards 
and Technology) Cybersecurity Framework (CSF) och NIST Alerts, InfraGard Alerts, och United 
States Computer Emergency Readiness Team Alerts and Bulletins, och deras motsvarigheter.  
Om en Cybersäkerhetshändelse inträffar ska Bolaget skyndsamt meddela Honeywell om 
Cybersäkerhetshändelsen.  Med ”Cybersäkerhetshändelse” avses handlingar som vidtas med 
hjälp av datornätverk som resulterar i en faktisk eller potentiellt negativ påverkan på ett 
informationssystem och/eller den information som finns däri.  Bolaget ska också skyndsamt 
på bästa sätt försöka upptäcka, agera på och återhämta sig från en sådan 
Cybersäkerhetshändelse.  Bolaget ska på egen bekostnad och i enlighet med tillämpliga lagar, 
förordningar och normer vidta rimliga åtgärder för att omedelbart avhjälpa eventuella 
Cybersäkerhetshändelser och förhindra framtida Cybersäkerhetshändelser.  Vidare så 
samtycker Bolaget till att Bolaget på bästa sätt ska försöka bevara forensiska data och bevis i 
sitt svar på en Cybersäkerhetshändelse.  Bolaget ska tillhandahålla och tillgängliggöra dessa 
forensiska bevis och data till Honeywell.  Honeywell ska inte vara ansvarigt för skador som 
orsakas av en Cybersäkerhetshändelse som beror på Bolagets underlåtelse att efterleva Avtalet 
eller Bolagets underlåtelse att upprätthålla rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder.  Bolaget är 
ansvarigt för alla sådana skador.  I de fall som Bolaget inte utgör slutanvändare av Produkterna 
så utfäster och garanterar Bolaget att det kommer kräva att dess kunder efterlever 
bestämmelserna om Cybersäkerhetshändelser ovan.  BOLAGET BEKRÄFTAR ATT 
HONEYWELL INTE HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON FORM AV 
CYBERSÄKERHET ELLER DATASKYDD AVSEENDE DRIFTEN AV PRODUKTEN ELLER 
NÄTVERKSMILJÖN.  BOLAGET BEKRÄFTAR VIDARE ATT HONEYWELL INTE HAR NÅGON 
SKYLDIGHET ATT GARANTERA PRODUKTENS FORTSATTA DRIFT OCH FUNKTIONALITET 
EFTER PRODUKTENS ANGIVNA LIVSCYKEL. 
 
30.  UTÖKAT PRODUCENTANSVAR.  Bolaget ska efterleva alla lagar och förordningar som 
föreskriver ett utökat producentansvar avseende avfallshantering (t. ex. EU:s WEE direktiv 
2012/19 EU och EU:s batteridirektiv 2006/66 EC, så som dessa ändras från tid till annan 
och implementeras av medlemsländerna) och som tillämpas med anledning av Bolagets 
försäljning av Produkterna, inklusive alla skyldigheter och krav som ställs på Bolaget med 
anledning av att Bolaget kvalificerar som ”producent” i enlighet därunder.  Om Bolaget 
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2006/66/EC as amended from time to time and implemented by member states) applying as a 
result of Company’s sale of the Products, including any obligations and requirements placed upon 
Company as a result of Company qualifying as “producer” thereunder.  If Company qualifies as 
“producer” under said applicable laws and regulations in a country which is not the country where 
Honeywell selling entity is established, Company shall be responsible for all costs, obligations, and 
liabilities in respect of the preparing for re-use, recycling, recovery and disposal as applicable of 
the Products, accessories and packaging,  and related labelling and registrations pursuant to said 
applicable laws and regulations. Company shall indemnify on demand Honeywell from and against all 
claims, demands, actions, awards, judgments, settlements, costs, expenses, liabilities, damages and losses 
(including all interest, fines, penalties and legal and other professional costs and expenses) incurred by 
Honeywell arising out of or in connection with any failure by Company to comply with its obligations 
under this clause. 
 
 
31.   Modifications.  Honeywell may unilaterally modify, amend, supplement or otherwise change 
these terms and conditions of sale at any time in its sole discretion without prior notice.  Any such 
future modification, amendment, supplement or other change (a “Change”) shall apply only with 
respect to orders accepted after the effective date of such Change.  As used herein, the term 
“Agreement” shall include any such future Change.  Without limiting the generality of the 
foregoing, Honeywell may establish terms and conditions which apply to one or more particular 
Products (including without limitation “shrink wrap” license agreements for software products), 
and in this event such terms and conditions shall, with respect to the Products addressed therein, 
supersede this Agreement. 
 
 
32.   Trademark. Company agrees not to remove or alter any indicia of manufacturing origin 
contained on or within the Products, including without limitation the serial numbers or trademarks 
on nameplates or cast or machined components. 

The following provisions shall apply where Company is distributor under a Honeywell authorized 
distributor agreement or program: (a) License and use of trademarks. Honeywell hereby grants 
Distributor a non-exclusive, royalty free license during the term of this Agreement to use the 
trademarks, names and related designs which are, identified by Honeywell to Company, associated with 
the Products that Company is expressly authorised to sell and only used in the territory in which 
Distributor is authorized by Honeywell to sell the Products (hereinafter, the “Trademarks”). The 
Trademarks shall be used solely in connection with the marketing and sale of Products. Upon 
expiration or termination of this Agreement, Distributor shall immediately cease any and all use of 
the Trademarks in any manner. The rights granted to the Distributor pursuant to this Agreement 
are personal to the Distributor and may not be transferred, assigned or sublicensed, by operation 
of law or otherwise, nor may Distributor delegate its obligations hereunder without the written 
consent of Honeywell. (b) Acknowledgement of rights and trademarks. Distributor 
acknowledges that Honeywell is the owner of all right, title and interest in, and to, the Trademarks. 
All goodwill resulting from the use of the Trademarks by Distributor, including any additional 
goodwill that may develop because of Distributor's use of the Trademarks, shall inure solely to the 
benefit of Honeywell, and Distributor shall not acquire any rights in the Trademarks by virtue of its 
use of the Trademarks as granted herein. Distributor shall use the Trademarks in strict conformity 
with this Agreement and with Honeywell's corporate policy regarding trademark usage as 
available at: https://brand.honeywell.com/us/en/login , or which shall be provided to Distributor 
from time to time on its request. Distributor shall not (i) use the Trademarks for any unauthorized 
purpose or in any manner likely to diminish their commercial value; (ii) knowingly use any 
trademark, name, trade name, domain name, logo or icon similar to or likely to cause confusion 
with the Trademarks; (iii) make any representation to the effect that the Trademarks are owned by 
Distributor rather than Honeywell; (iv) attempt to register, register or own in any country: a) the 
Trademarks; b) any domain name incorporating in whole or in part the Trademarks; or c) any name, 
trade name, domain name, keyword, social media name or identification or mark that is 
confusingly similar to the Trademarks; or (v) challenge the validity of Honeywell's ownership of the 
Trademarks. Distributor further shall not at any time, either during the life of or after expiration of 
this Agreement, contest the validity of the Trademarks or assert or claim any other right to 
manufacture, sell or offer for sale products under the Trademarks, or any trademark confusingly 
similar thereto.  Any trademarks, names or domain names or trademark rights acquired by 
Distributor in violation of this Agreement shall be immediately assigned to Honeywell upon 
request by Honeywell. (c) Upon Honeywell's request, Distributor shall promptly provide Honeywell 
with representative samples of all advertising and marketing materials, including Internet web 
pages or designs, containing or referring to the Trademark (“Copy”) that Distributor intends to use 
of Copy which is in use, together with a description of its proposed placement. Such Copy will be 
provided for review and approval by Honeywell to ensure proper trademark usage by Distributor. 
Honeywell shall promptly review such Copy received from Distributor and shall not unreasonably 
withhold its consent or object to use of such Copy. Such Copy shall be deemed disapproved if 
Honeywell does not provide a reply to Distributor within fifteen (15) business days of Honeywell’s 
receipt of such proposed Copy. Honeywell may refuse to approve, and Distributor shall not 

kvalificerar som ”producent” under nämnda lagar och förordningar i ett annat land än det som 
Honeywells säljande enhet är etablerad så ska Bolaget vara ansvarigt för alla kostnader, 
förpliktelser och skyldigheter i samband med förberedelserna för återanvändning, återvinning, 
återställande och bortskaffande, såsom tillämpligt, av Produkterna, tillbehören och 
paketeringen samt tillhörande märkning och registreringar i enlighet med nämnda lagar och 
förordningar. Bolaget ska på begäran ersätta Honerywell från och försvara Honeywell mot alla krav, 
anspråk, handlingar, skiljedomar, domar, förlikningar, kostnader, förpliktelser, skulder, skadestånd och 
förluster (innefattande alla räntor, viten, böter, legala och andra professionella kostnader och utgifter) som 
Honeywell ådrar sig eller som uppkommer som en följd av Bolagets underlåtelse att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna punkt.  
 
31.   Ändringar.  Honeywell kan efter eget gottfinnande när som helst och utan varsel ensidigt 
modifiera, ändra, göra tillägg till eller på annat sätt göra ändringar i dessa försäljningsvillkor. 
Sådana framtida modifikationer, ändringar, tillägg och andra ändringar (en ”Ändring”) ska 
endast äga tillämpning avseende Beställningar som accepteras efter sådan Ändrings 
ikraftträdandedatum.  Begreppet ”Avtal” så som det används i detta Avtal ska innefatta alla 
sådana framtida Ändringar.  Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående kan 
Honeywell komma att införa villkor som äger tillämpning på en eller flera särskilda Produkter 
(innefattande utan begränsningar ”shrink wrap”-licensavtal avseende programvara), och i 
sådana fall ska sådana särskilda villkor gälla för sådana Produkter och äga företräde framför 
detta Avtal. 
 
32.  Varumärken. Bolaget samtycker till att inte avlägsna eller ändra märkningar som anger 
tillverkningsursprung som finns på eller i Produkter, inklusive men ej begränsat till, 
serienummer eller varumärken på märkskyltar på gjutna eller maskinbearbetade komponenter.  
 
Följande bestämmelser ska tillämpas när Bolaget är distributör under ett av Honeywell 
auktoriserat distributörs-avtal eller program: (a) Licens och användning av varumärken. 
Honeywell upplåter härmed till  Distributören en icke-exklusiv, royaltyfri licens att under detta 
Avtals giltighetstid använda varumärken, namn och relaterad design som Honeywell 
specificerat till Bolaget som associerade till de Produkter som Bolaget uttryckligen är 
auktoriserat att sälja och som endast används i det område i vilket Distributören auktoriserats 
av Honeywell att sälja Produkterna (hädanefter ”Varumärkena”). Varumärkena ska 
uteslutande användas i samband med marknadsföringen och försäljningen av Produkterna. 
Vid utlöpandet eller uppsägningen av detta Avtal ska Distributören omedelbart upphöra med 
all användning av Varumärkena i samtliga hänseenden. De rättigheter som upplåts till 
Distributören under detta Avtal är personliga för Distributören och får ej överlåtas, upplåtas 
eller sub-licensieras, varken på grund av lag eller på annat sätt och inte heller får Distributören 
överlåta sina skyldigheter härunder utan Honeywells skriftliga godkännande. (b) Bekräftelse 
av rättigheter och varumärken. Distributören bekräftar att Honeywell är innehavare till 
samtliga ägande- och förfoganderättigheter, och intresse i och till Varumärkena. All goodwill 
som härrör från Distributörens användning av Varumärkena, inklusive eventuell ytterligare 
goodwill som kan komma att utvecklas genom Distributörens användning av Varumärkena, ska 
uteslutande tillfalla Honeywell, och Distributören ska inte förvärva några rättigheter avseende 
Varumärkena genom dess användning av Varumärkena i enlighet med upplåtelsen häri. 
Distributören ska använda Varumärkena i strikt överensstämmelse med detta Avtal och 
Honeywell’s ”corporate policy” avseende användning av varumärken som finns tillgänglig på 
https://brand.honeywell.com/us/en/login , eller som på begäran tillhandahålls Distributören 
från tid till annan. Distributören ska inte (i) använda Varumärkena för något otillåtet ändamål 
eller på något sätt som sannolikt kan minska dess kommersiella värde; (ii) medvetet använda 
något varumärke, namn, handelsbeteckning, domännamn, logotyp eller symbol som liknar 
eller som kan orsaka förväxling  med Varumärkena; (iii) göra någon utfästelse med innebörden 
att Varumärkena ägs av Distributören snarare än Honeywell; (iv) försöka registrera, registrera 
eller äga i något land: (a) Varumärkena; (b) något domännamn som helt eller delvis 
inkorporerar Varumärkena; eller (c) något namn, handelsbeteckning, domännamn, nyckelord, 
sociala medier-namn eller identifikation eller kännetecken som är förväxlande lik 
Varumärkena; eller (v) bestrida giltigheten av Honeywells äganderätt till Varumärkena. 
Distributören ska vidare inte heller vid något tillfälle, varken under Avtalets giltighet eller efter 
att detta Avtal har löpt ut, bestrida Varumärkenas giltighet eller hävda eller kräva någon annan 
rätt att tillverka, sälja eller erbjuda Produkter till försäljning under Varumärkena, eller något 
varumärke som är förväxlande likt. Alla varumärken, namn eller domännamn eller 
varumärkesrättigheter som förvärvats av Distributören i strid med detta Avtal ska på 
Honeywells begäran omedelbart överlåtas till Honeywell. (c) Distributören ska på Honeywells 
begäran omedelbart tillhandahålla Honeywell med representativa prover på all reklam-och 
marknadsföringsmaterial, inklusive internet-webbsidor eller design som innehåller eller 
hänvisar till Varumärket (”Kopia”) som Distributören avser att använda av Kopian som är i 
användning, tillsammans med en beskrivning av dess föreslagna placering. Sådan Kopia ska 
tillhandahållas för Honeywells granskning och godkännande för att säkerställa Distributörens 
korrekta användande av Varumärkena. Honeywell ska omedelbart granska sådan Kopia som 
tillhandahålls av Distributören och ska inte oskäligen innehålla sitt godkännande eller sin  
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distribute, any Copy that derogates, erodes, or tends to tarnish the Trademark, or otherwise 
diminishes the value of the Trademarks, in Honeywell’s opinion. In addition, upon request, 
Distributor shall also provide representative samples of Copy for approval which differ in 
substance from prior materials used by Distributor and approved by Honeywell in accordance with 
the terms of this Agreement. (d) Infringements. Distributor shall promptly notify Honeywell of any 
infringement or potential infringement of the Trademarks in the territory in which Distributor is 
authorized by Honeywell to sell the Products. Honeywell may decide in its sole discretion whether 
and what steps should be taken to prevent or terminate infringement of the Trademarks in said 
territory, including the institution of legal proceedings and settlement of any claim or proceeding. 
Distributor shall provide or procure reasonable assistance, such as the furnishing of documents 
and information and the execution of all reasonably necessary documents, as Honeywell may 
reasonably request. 

 

 

 

 

33 Anti-corruption law and code of business conduct. Company certifies that Company has read, 
understands, and agrees to abide by the provisions of, the Honeywell Code of Business Conduct 
(the “Code of Conduct”) which is available at: https://www.honeywell.com/who-we-are/integrity-
and-compliance. In addition, Company acknowledges and agrees that it will comply with the United 
States Foreign Corrupt Practices Act (as amended, the “FCPA”), with the Bribery Act 2010 and all other 
applicable anti-bribery and anti-corruption legislation (“Anti-Corruption Law”). Without limiting the 
foregoing, Company hereby certifies: 

(a) That it will not, for the purposes of securing an unfair business advantage, directly or indirectly, offer, 
solicit, pay, give, promise to pay or give, or authorise the payment or giving of any money, gift, or anything of 
value to: 

(i) any “Restricted Person” defined as: (A) any officer, employee, or person acting in an official capacity for 
any government, any government department, agency, or instrumentality, any government - controlled 
entity,  or public international organisation; (B) any political party or party official; (C) any candidate for public 
office; (D) any officer, director, shareholder holding more than ten percent  (10%) of the issued shares,  
employee,  or agent of any private customer; or 

(ii) any Person that the Company knows or has reason to know that all or a portion of such money or 
thing of value will be offered, given, or promised, directly or indirectly, to any Restricted Person. 

(b) That neither the Company nor any of its shareholders, directors, officers, employees,  or agents, to its 
best knowledge,  has performed any act which would constitute a violation of, or which would cause 
Honeywell to be in violation of the FCPA or other Anti-Corruption Law. 

(c) That, in the event after execution of this Agreement Company becomes, or proposes to 
become, a Restricted Person, Company shall immediately notify in writing Honeywell and 
Honeywell shall have the unilateral right, without provision for any compensation whatsoever, to 
modify or terminate this Agreement if necessary to ensure compliance with all applicable laws, 
regulations or policies of the United States or in the jurisdiction(s) where the Company intends to 
do business. 

(d) That it will maintain accurate books and records in accordance with their internal 
procedures along with supporting documentation. . Honeywell, at its expense, may audit Company on 
a continuing basis to determine Company’s compliance with the FCPA and other Anti-Corruption Law and 
with the export and import control laws and regulations applicable by virtue of the Agreement. Company 
will be advised of such audit not less than thirty (30) days in advance. Company shall prepare for and assist 
in any such audit. 

(e) That no Restricted Person has a right to share either directly or indirectly in the 
commissions of any contract obtained pursuant to this Agreement or in any commission payable under 
this Agreement. 

(f) That it has not employed or compensated and will not employ or compensate any current 
or former employees or officials of the government of the United States or the United Kingdom or other 
jurisdiction where the Company intends to do business if such employment or compensation violates 
any law, regulation, or policy in the United States and the United Kingdom or the other jurisdiction where 
the Company intends to do business.  

(g) That it shall immediately notify Honeywell and cease representation activities with regard to the sale 
in question if Company knows or has a reasonable suspicion of a violation of the FCPA or other Anti-
Corruption Law or the Code of Conduct or Honeywell’s policies.  

(h) That, upon request by Honeywell, it shall attest to the accuracy and truthfulness of the 

invändning mot användningen av sådan Kopia. Sådan Kopia ska anses som ej godkänd om 
Honeywell underlåtit att besvara Distributören inom femton (15) arbetsdagar efter Honeywells 
mottagande av sådan föreslagen Kopia. Honeywell kan vägra att godkänna, och Distributören 
ska inte distribuera, någon Kopia som förringar, urholkar eller tenderar att befläcka 
Varumärket, eller på annat sätt enligt Honeywells uppfattning minska Varumärkets värde. På 
begäran ska Distributören dessutom tillhandahålla representativa prover av Kopian för 
godkännande i den mån sådan innehållsmässigt skiljer sig från tidigare material som använts 
av Distributören och som godkänts av Honeywell i enlighet med villkoren i detta Avtal. (d) 
Överträdelser. Distributören ska omedelbart underrätta Honeywell om alla intrång eller 
potentiella intrång i Varumärkena som sker i det område i vilket Distributören auktoriserats av 
Honeywell att sälja Produkterna. Honeywell får, efter eget gottfinnande besluta om och vilka 
åtgärder som bör vidtas för att förhindra eller avbryta ett intrång i Varumärkena i nämnda 
område, inklusive initierande av rättsliga förfaranden och förlikning av eventuella anspråk eller 
förfaranden. Distributören ska tillhandahålla eller säkerställa tillhandahållandet av skälig hjälp, 
såsom tillhandahållande av dokument och information och exekvering av samtliga skäliga och 
nödvändiga dokument som Honeywell skäligen begär.  
 
 33. Anti-korruptionslagar och affärsuppförandekod. Bolaget intygar att Bolaget har läst, 
förstått och samtycker till att följa bestämmelserna i Honeywells affärsuppförandekod 
(”Uppförandekoden”) som finns tillgänglig på:  https://www.honeywell.com/who-we-
are/integrity-and-compliance. Dessutom bekräftar och samtycker Bolaget till att det kommer 
att iaktta ”United States Foreign Corrupt Practices Act” (så som ändrad ”FCPA”), ” the Bribery 
Act 2010” och all annan tillämplig lagstiftning rörande mutor och anti-korruption (”Anti-
korruptionslagstiftning”). Utan att begränsa det föregående, intygar Bolaget härmed:  
 
(a) att det inte, i syfte att förskaffa sig en oskälig affärsfördel, direkt eller indirekt erbjuder, 
värvar, betalar, ger, åtar sig att betala eller ge, eller godkänner att betalning görs eller att 
pengar, gåvor eller något att värde ges till:  

(i)  någon ”Förbjuden Person” definierad som: (A) tjänsteman, anställd eller person som 
agerar i officiell egenskap för någon regering, statlig myndighet, förvaltning eller organ, 
någon statligt kontrollerad enhet, eller offentlig internationell organisation; (B) politiskt 
parti eller partitjänsteman; (C) kandidater till offentliga uppdrag; (D) någon 
befattningshavare, styrelseledamot, aktieägare som äger mer än tio (10) procent av de 
emitterade aktierna i , anställd i , eller representant för, privat kund; eller  

(ii)     någon Person som Bolaget vet eller har anledning att känna till att hela  eller delar av sådan 
ersättning eller värdesak kommer att erbjudas, ges eller utlovas, direkt eller indirekt, till en 
Förbjuden Person.  

(b)    att varken Bolaget eller dess aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda 
eller representanter, såvitt de känner till, har utfört någon handling som skulle kunna utgöra 
en överträdelse av, eller innebära att Honeywell bryter mot, FCPA eller annan 
Antikorruptionslagstiftning.  
(c)  att, för det fall att Bolaget efter undertecknande av detta Avtal blir, eller avser att bli, en 
Förbjuden Person, så ska Bolaget omedelbart skriftligen underrätta Honeywell varvid 
Honeywell ska vara ensidigt berättigat att, utan erläggande av någon som helst ersättning, 
ändra eller säga upp detta Avtal om nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga 
lagar, förordningar eller policys i USA eller i den/de jurisdiktion(er) där Bolaget avser att bedriva 
verksamhet.  
(d) att det kommer att föra korrekta räkenskaper och register i enlighet med dess interna 
rutiner och stödjande dokumentation. Honeywell äger rätt att på egen bekostnad fortlöpande 
granska Bolaget för att fastställa Bolagets efterlevnad av FCPA och annan 
Antikorruptionslagstiftning samt export- och importkontrollagar och förordningar som är 
tillämpliga med anledning av detta Avtal. Bolaget kommer att informeras om sådan granskning 
minst trettio (30) dagar i förväg. Bolaget ska förbereda för samt bistå vid en sådan granskning.  
(e) att Ingen Förbjuden Person har någon rätt att ta del av, varken direkt eller indirekt, någon 
provision avseende något kontrakt som erhållits enligt detta Avtal eller någon provision som 
ska erläggas under Avtalet. 
(f) att det inte har anställt eller betalat ersättning till, och inte kommer att anställa eller betala 
ersättning till, några nuvarande eller tidigare anställda eller befattningshavare i regeringen i 
USA, Storbritannien eller annan jurisdiktion där Bolaget avser att bedriva verksamhet, om 
sådan anställning eller utbetalning av ersättning strider mot lag, förordning eller policy i USA 
eller Storbritannien eller sådan annan jurisdiktion där Bolaget avser att bedriva verksamhet. 
(g) att det omedelbart ska underrätta Honeywell samt upphöra med all 
representationsverksamhet avseende försäljningen i fråga om Bolaget känner till, eller har en 
skälig misstanke om att överträdelse skett av FCPA eller annan Antikorruptionslagstiftning 
eller Uppförandekoden eller Honeywells policys.  
(h) att det, på Honeywells begäran, såväl som årligen och vid varje eventuell förnyelse av detta 
Avtal, ska intyga riktigheten och sanningsenligheten av de föregående utfästelserna och 
garantierna. 
(i) att Bolaget ska, i händelse av eventuell utredning av Honeywell eller någon statlig enhet 
beträffande potentiella överträdelser av FCPA, någon annan Antikorruptionslagstiftning, 



 CONDITIONS OF SALE – HPPE 

Terms and Conditions of Sale - HPPE_Sweden 07/2022   PAGE | 14  
 

foregoing representations and warranties, and shall so attest annually and at the time of each renewal, if 
any, of the Agreement. 

(i) That, in the event of any investigation by Honeywell or any governmental entity with 
respect to potential violations of the FCPA, any other Anti-Corruption Law, the Code of Conduct, or 
Honeywell’s  policies, Company agrees to cooperate with Honeywell in the course of any such investigation 
or reasonably anticipated investigation. 

Company acknowledges that, if there is a breach of these certifications by Company, Honeywell may 
suffer damage to its reputation and loss of business which is incapable of accurate estimation. As a result, 
Company shall indemnify on demand Honeywell from and against all claims, demands, actions, awards, 
judgments, settlements, costs, expenses, damages and losses (including all fines, penalties and legal and 
other professional  costs and expenses) incurred  by Honeywell arising out of or in connection with the 
violation by Company of the FCPA or other Anti-Corruption Law, or investigation of Honeywell or Company 
by a governmental agency for such a violation, and further agrees to refund to Honeywell any funds paid 
in contravention of such laws. 

If Company learns of any violations of the above anticorruption provisions in connection with the 
performance of this Agreement, it will immediately advise Honeywell’s (a) Chief Compliance 
Officer (b) any member of the Integrity and Compliance Department and/or the (c) Business 
Sponsor or Strategic Business Group President in writing, of the Company’s knowledge or 
suspicion. Company agrees to cooperate fully in any Honeywell investigation to determine 
whether a violation of the provisions stated herein has occurred. Company agrees to provide all 
the requested documents and make employees available for interviews. Company agrees that 
Honeywell may disclose information relating to probable violation of these anticorruption 
provisions to relevant government agencies.  

If Company subcontracts any of the services to a subcontractor, subagent, or any other third party, 
Company will notify, in writing, the subcontractors of these anticorruption provisions and obtain 
a written certification of compliance. Where a written agreement exists between Company and the 
subcontractor, Company will include similar anticorruption representations as material terms of 
that agreement. Failure by the Company, or its subcontractors if allowed under this Agreement, to 
so comply with these anticorruption representations will be considered a material breach of this 
Agreement and will be grounds for immediate termination, without prior notice. 

Company must successfully complete the online anti-corruption training module within 30 days 
from the date the course is assigned by Honeywell; or alternatively furnish a valid TRACE 
certificate to confirm its completion of a similar anti-corruption course provided by TRACE. 

 

34. Indemnification. Company shall indemnify on demand Honeywell from and against all claims, 
demands, actions, awards, judgments, settlements, costs, expenses, damages and losses (including all fines, 
penalties and legal and other professional costs and expenses) incurred by Honeywell arising out of or in 
connection with Company’s actual or threatened breach of this Agreement. 

35.  Insurance. Unless agreed otherwise, Company shall, at all times that the Agreement is in force and 
effect, provide and maintain, at a minimum, insurance with a Comprehensive General Liability policy with  a 
single limit of EUR 1,000,000 per occurrence and limit of EUR 2,000,000 in the aggregate for bodily 
injury and property damages. Company shall deliver certificates to Honeywell and shall notify Honeywell at 
least thirty (30) days prior to any expiration or termination of, or material change to, the policy. All insurance 
required under this Agreement shall be placed with insurance carrier(s) that are rated a minimum “A -, X” by 
AM Best or equivalent rating agency. All certificates shall be delivered to the Honeywell prior to placement 
of any orders. In addition, all such policies shall name Honeywell as an additional insured. 

 

 

36. Termination of Distributors/Resellers. Upon termination or expiration of an Agreement with a 
Company that is a distributor or other reseller, for any reason whatsoever, Company shall be obligated: (i) to 
cease immediately acting as a distributor of Honeywell and abstain from making further sales of Products, 
except with the written approval of Honeywell; provided, however, that Distributor shall have the right to 
reapply to Honeywell to be an authorised distributor of Products to be determined in Honeywell’s sole 
discretion; (ii) to cooperate with Honeywell upon its direction in completing all outstanding obligations vis a 
vis its customers; (iii) to cease immediately making use of any sign, printed material, Trademarks, or trade 
name identified with Honeywell in any manner, and to refrain from holding itself out as having been formerly 
connected in any way with Honeywell; (iv) not to dispose of any Products purchased from Honeywell except 
to Honeywell, or as otherwise designated by Honeywell. 

Minimum Order Value (MOV) Freight Cost Waived, Freight Cost, Low Order Value 
Administration Fee (LOVAF) and MOV LOVAF Waived 

Uppförandekoden eller Honeywells policys, samarbeta med Honeywell under sådan utredning 
eller skäligen förväntad utredning.  
Bolaget bekräftar att om Bolaget agerar i strid med sina intyganden så kan Honeywells 
anseende komma skadas och Honeywell drabbas av förlust av affärsmöjligheter, vilka inte är 
möjliga att värdera. Med anledning härav ska Bolaget på begäran av Honeywell  ersätta 
Honeywell från alla krav, anspråk, handlingar, skiljedomar, domar, förlikningar, kostnader, utgifter, 
skadestånd och förluster (innefattande alla böter, viten och  legala och andra professionella kostnader och 
utgifter) som Honeywell ådrar sig genom, eller i samband med, Bolagets överträdelse av FCPA eller annan 
Antikorruptionslagstiftning, eller  någon statlig enhets utredning av Honeywell eller Bolaget av någon med 
anledning av sådan överträdelse, och åtar sig vidare att återbetala samtliga medel som erlagts i strid med 
nämnda lagar.  
 
Om Bolaget blir varse om någon överträdelse av ovan nämnda antikorruptionsbestämmelser i 
samband med verkställandet av detta Avtal ska Bolaget omedelbart och skriftligen underrätta 
Honeywells (a) Chief Compliance Officer (b) medarbetare på avdelningen för integritet och 
efterlevnad (eng. Integrity and Compliance Department) och/eller (c) Business Sponsor eller 
Strategic Group President, om Bolagets vetskap eller misstanke. Bolaget samtycker till att 
samarbeta fullt ut i samtliga Honeywellutredningar för att fastställa huruvida en överträdelse 
av bestämmelserna som anges häri har inträffat.  Bolaget samtycker till att tillhandahålla all 
efterfrågad dokumentation samt att tillse att anställda finns tillgängliga för intervjuer. Bolaget 
samtycker till att Honeywell kan komma att lämna ut information till relevanta offentliga organ 
avseende sannolika överträdelserna av dessa antikorruptionsbestämmelser.  
Om Bolaget lägger ut någon av tjänsterna på en underleverantör, underagent eller annan 
tredje man så ska Bolaget skriftligen underrätta underleverantörerna om dessa 
antikorruptionsbestämmelser samt inhämta skriftliga intyg om efterlevnad.  I den mån det 
finns skriftliga avtal mellan Bolaget och underleverantören så ska Bolaget inkludera likartade 
antikorruptionsbestämmelser som väsentliga bestämmelser i sådant avtal. Underlåtelse att 
efterleva dessa utfästelser avseende antikorruption från Bolaget, eller dess underleverantörer 
i den mån sådana är tillåtna under detta Avtal, utgör ett väsentligt brott mot detta Avtal och 
utgör skäl för omedelbar uppsägning utan föregående varsel.  
 
Bolaget är skyldigt att med framgång fullgöra utbildningsmodulen rörande antikorruption 
online inom 30 dagar från det datum kursen görs tillgänglig av Honeywell; eller alternativt, 
tillhandahålla ett giltigt TRACE-certifikat för att styrka dess fullgörande av liknande 
antikorruptionsutbildning som tillhandahållits av TRACE.  
 
 
 
34. Ersättning. Bolaget ska på begäran av Honeywell  ersätta Honeywell från och mot alla krav, 
anspråk, handlingar, skiljedomar, domar, förlikningar, kostnader, utgifter, skadestånd och förluster 
(innefattande alla böter, viten och  legala och andra professionella kostnader och utgifter) som Honeywell 
ådrar sig genom, eller i samband med, Bolagets faktiska eller förestående överträdelse av detta Avtal. 
 
35. Försäkring. Såvida inte annat har avtalats, ska Bolaget under Avtalets hela giltighetstid 
tillhandahålla och upprätthålla en omfattande allmän ansvarsförsäkring (eng. Comprehensive 
General Liability policy) med en enda gräns om EUR 1 000 000 per enskild skadehändelse 
och en total gräns om EUR 2 000 000 för kropps- och egendomsskador. Bolaget ska 
tillhandahålla försäkringsbrev till Honeywell och meddela Honeywell minst trettio (30) dagar 
före varje utlöpande eller uppsägning av, eller väsentlig ändring i, försäkringen. All försäkring 
som krävs enligt detta Avtal ska tecknas hos försäkringsbolag som är klassificerade med ett 
minimum om ”A-,X” av AM Best eller motsvarande värderingsinstitut. Alla intyg ska tillställas 
Honeywell innan beställningar görs. Därtill ska alla sådana försäkringar inkludera Honeywell 
som medförsäkrad. 
 
36. Uppsägning av Distributör/Återförsäljare. Vid uppsägning eller utlöpandet av ett Avtal 
med ett Bolag som är en distributör eller annan återförsäljare, oavsett anledning, så ska 
Bolaget vara skyldigt: (i) att omedelbart upphöra att agera som en distributör till Honeywell och 
avstå från att genomföra ytterligare försäljningar av Produkten utan Honeywells skriftliga 
godkännande; dock under förutsättning att Bolaget ska ha rätt att på nytt ansöka hos 
Honeywell om att vara en auktoriserad distributör av Produkter, vilket Honeywell äger rätt att 
efter eget gottfinnande besluta om; (ii) att samarbeta med Honeywell enligt dess instruktion 
för att slutföra alla utestående skyldigheter vis a vis dess kunder; (iii) att omedelbart upphöra 
med användningen av symboler, tryckt material, Varumärken, eller handelsbeteckningar som 
på något sätt identifieras med Honeywell, samt att avstå från att utge sig för att tidigare ha haft 
någon som helst koppling till Honeywell; (iv) att inte avhända sig några Produkter som 
förvärvats från Honeywell annat än till Honeywell eller annars i enlighet med Honeywells 
instruktion. 
Lägsta Beställningsvärde (MOV), Fraktkostnadsavtstående, Fraktkostnad, Avgift för 
Administration av Lågt Beställningsvärde (LOVAF) och Avstående av MOV LOVAF 
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Region 

MOV Freight 
Cost Waived  
(Platinum, 
Gold and 
Silver 
Partners 
Only*) 

Freight Cost 
– Order 
Value 
<MOV** 

Freight Cost 
– Order 
Value  
> or = MOV*** 

MOV 
LOVAF 
Waived 

LOVAF 

Benelux / 
DACH/ 
France 

3000 € 60 € 2.0% 1500 € 25 € 

Italy/Portuga
l/Spain 

1500 € 75 € 4.5% 1500 € 25 € 

United 
Kingdom 

1500 £ 75 £ 4.5% 1500 £ 25 £ 

Ireland 1500 € 75 € 4.5% 1500 € 25 € 

CEE 3000 € 80 € 4.5% 1500 € 25 € 

Nordics 3000 € 115 € 7.0% 1500 € 25 € 

* Honeywell prepaid freight will be limited to Platinum, Gold, and Silver Partners as defined in 
Honeywell partner programs and policies posted on the Honeywell Partner Portal 
** For order values below MOV Freight Cost Waived, Honeywell will charge the freight cost shown 
in the table above – this is applicable to all Companies including without limitation Platinum, 
Gold, and Silver Partners 
*** For order values equal to or greater than MOV Freight Cost Waived, Honeywell will charge a 
percentage of the order value shown in the table above – this is not applicable to Platinum, Gold, 
and Silver Partners but this is applicable to all other Companies including without limitation 
Bronze Partners. 
 

37. Returns. Returned Materials Authorization (RMA) must be requested within 60 days of when 
the Products are received. Returned materials shall not exceed three percent (3%) of Company’s 
prior year purchases, and must be identified with a Returned Materials Authorization (RMA) 
number provided by Honeywell Customer Service. The RMA number must be clearly marked on 
all packages. A restocking charge of 20% will apply on all material accepted for credit, provided 
such Products are unused and in saleable condition, in standard Honeywell-order multiple 
quantities, and have been shipped within the past 60 days. Returned materials not deemed 
saleable, at the sole discretion of Honeywell, will be disposed of or returned at Company’s expense 
and no credit will be issued. Expiration-dated product, custom material, and discontinued items 
are non-returnable for credit, with exceptions noted below. RMAs are valid for 60 days from the 
date of issue.  If Product is to be returned to Honeywell, it must be received within 60 days of the 
RMA issue date.  If Product is not received by then, the RMA will be cancelled and credit or free 
replacement will not be issued.  Materials returned without such authorization will be disposed of 
or returned at Company’s expense, and no credit will be issued. The 20% restocking charge may 
be waived, in Honeywell’s sole discretion, if accompanied by a replacement purchase order for 
the same or higher value as the return. All other return terms and conditions apply. 

Exceptions: (a) Non-Custom Cylinders for: Self Contained Breathing Apparatus (SCBA), 
Emergency Escape Apparatus (EBA) and Pressure Demand Supplied Air Respirators (PD-SAR) 
may be returned within 6 months of the manufacturing date marked on the cylinder; and (b) 
Stocked SCBA systems (555555, 777777, 888888) EBAs and PD-SAR systems may be 
returned within 30 Days of the date received. No Returns will be accepted for First Aid, medical 
devices, or Natural Health Products and/or any products with shelf life dating. Products ordered 
in connection with natural disasters, pandemic, or like situations may not be returned once 
shipped and billed. 

 
 
 
 
 

Region 

MOV 
Fraktkostn
adsavståe
nde  
(Endast 
Platina, 
Guld och 
Silver 
Partners*) 

Fraktko
stnad – 
Beställn
ingsvär
de 
<MOV** 

Fraktkostn
ad – 
Beställnin
gsvärde 
>  eller = 
MOV*** 

Avståen
de av  
MOV 
LOVAF  

LOVAF 

Benelux / 
DACH/ 
Frankrike 

3000 € 60 € 2.0% 1500 € 25 € 

Italien/Portugal
/Spanien 

1500 € 75 € 4.5% 1500 € 25 € 

Storbritannien 1500 £ 75 £ 4.5% 1500 £ 25 £ 

Irland 1500 € 75 € 4.5% 1500 € 25 € 

CEE 3000 € 80 € 4.5% 1500 € 25 € 

Norden 3000 € 115 € 7.0% 1500 € 25 € 

 
* Honeywells förbetald frakt kommer vara begränsat till Platina, Guld och Silver Partners enligt definitionen 
i Honeywells partnerprogram och policys som finns uppladdade  på Honeywell Partner Portal.  
** För beställningsvärden under MOV Fraktkostnadsavstående , kommer Honeywell att debitera 
fraktkostnaden  enligt  tabellen ovan – detta gäller för alla Bolag inklusive men ej begränsat till, Platina, Guld 
och Silver Partners.  
*** För beställningsvärden som uppgår till samma eller högre belopp än MOV Fraktkostnadsavstående, 
kommer Honeywell att debitera en procentandel av beställningsvärdet enligt tabellen ovan – detta gäller 
inte Platina, Guld och Silver Partners men alla andra Bolag, inklusive men ej begränsat till, Brons Partners. 
 
37. Returer. Returned Materials Authorization (RMA) måste begäras inom 60 dagar efter att 
Produkterna mottagits. Returnerat material får inte överstiga tre procent (3 %) av Bolagets 
inköp under föregående år, och måste identifieras med ett Returned Materials Authorization 
(RMA)-nummer som tillhandahålls av Honeywells kundtjänst. RMA-numret ska vara tydligt 
angivet på samtliga förpackningar. En avgift om 20 procent avseende lagerpåfyllning utgår 
rörande allt material som accepteras för kreditering, under förutsättning att sådana Produkter 
är oanvända och i säljbart skick, i olika kvantiteter enligt standard för Honeywellbeställningar 
och har levererats inom de senaste 60 dagarna. Returnerat material som Honeywell efter eget 
gottfinnande inte anser vara i säljbart skick, kommer att kasseras eller returneras på Bolagets 
bekostnad och ingen kreditering kommer att göras. Avseende Produkters vars utgångsdatum 
har passerat, anpassat material och utgående artiklar kan ej returneras mot kreditering, dock 
med de undantag som följer nedan. RMAs är giltiga i 60 dagar efter utfärdandedatum. Om en 
Produkt ska returneras till Honeywell så måste den emottas av Honeywell inom 60 dagar från 
utfärdandedatumet för RMA. Om Produkten inte mottagits av Honeywell inom angiven tid så 
kommer RMA att annulleras och ingen kreditering eller gratis byte kommer att göras. Material 
som returneras utan sådan auktorisering kommer att kasseras eller returneras på Bolagets 
bekostnad och ingen kreditering kommer att göras. Honeywell kan, efter eget gottfinnande, 
komma att avstå från avgiften om 20 procent för lagerpåfyllning, om returen åtföljs av en ny 
ersättningsbeställning för samma eller högre värde än returen. Samtliga övriga villkor för retur 
gäller.  
Undantag: (a) Icke-Anpassade Cylindrar för: ”Self Contained Breathing Apparatus” 
(SCBA),”Emergency Escape Apparatus”) (EBA) och ”Pressure Demand Supplied Air 
Respirators” (PD-SAR) kan returneras inom 6 månader från tillverkningsdatumet som anges 
på cylindern; och (b) lagerförda SCBA-system (555555, 777777, 888888) EBAs och PD-
SAR system kan returneras inom 30 dagar från mottagandet. Inga Returer kommer att 
accepteras avseende Första Hjälpen, medicinsk utrustning eller Naturliga Hälsoprodukter 
och/eller några produkter med hållbarhetsdatum. Produkter som beställts i samband med 
naturkatastrofer, pandemier eller liknande situationer får inte returneras när de skickats och 
fakturerats. 
 



 CONDITIONS OF SALE – HPPE 

Terms and Conditions of Sale - HPPE_Sweden 07/2022   PAGE | 16  
 

38.   Choice of language.  The language of contracts and correspondence will be Swedish. In the 
event that this Agreement is translated into other languages, the Swedish version alone will be 
authoritative and will prevail over the other language versions.   
 
07/2022 
 

38. Val av språk.  Svenska ska användas i avtal och korrespondens. Den engelska versionen 
ska dock ensamt vara styrande och äga företräde framför de andra språkversionerna i den 
utsträckning som tillämplig lag så tillåter.   
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