UTBILDNING

ABM 07
Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig
byggverksamhet
Denna heldagskurs arrangeras i samarbete med advokatfirman Nova.
Kursen tar upp praktiska och juridiska frågor kring leveransen av varor och produkter
som levereras till köparen och där köparen står för montage. Under dagen kommer
varje del av avtalet att beröras, många med koppling till verkliga case:
Utbildningen arrangeras exklusivt för TMF-medlemmar.

»

anordnar en heldagsutbildning i Värnamo med fokus på ABM 07 ”Allmänna bestämmelser om
» TMF
köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet”.
ABM 07 är det standardavtal som är vanligast förekommande när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står
för montage.
Kursen syftar till att ge deltagarna god kännedom om hur bestämmelserna i ABM 07 är utformade och
vad man bör tänka på. Stor vikt läggs vid praktiska exempel från ”verkligheten” som belyser regelverket.
Dagen inleds med grundläggnade avtalsrätt

GRUNDLÄGGANDE AVTALSRÄTT
•

Hur träffas avtalet?

•

Fastställande av avtalsinnehåll

•

Vilka handlingar gäller?

•

Särskilt om ramavtal, avrop och orderbekräftelser

•

Hur blir allmänna bestämmelser och leveransvillkor en del av avtalet?

ABM 07
•

Byggsektorns avtalssystem

•

Vad regleras genom ABM 07?

•

Vad regleras inte genom ABM 07?

•

Leveranstid & rätt till tidsförlängning

•

Ansvar vid försening

•

Mottagningskontroll

•

Reklamation

•

Vad utgör ”fel”?

•

Säljarens ansvar för fel

•

Ansvarstid & Garantitid

•

Tvist & Tvistelösning

KURSHÅLLARE
Madeleine Sifvert
Advokat, Advokatfirman Nova
Delägare på NOVA sedan 2006 och
specialiserad på entreprenadjuridik
och byggsektorns avtalssystem (AB,
ABT, ABT-U, AB-U, ABM, ABK) samt
offentlig upphandling. Utöver löpande
rådgivning är Madeleine också flitigt
anlitad som ombud för klienter i
domstols- och skiljeprocesser.

KONTAKTPERSON
Jenny Andersson
Projektledare TMF
Telefon: 08-762 72 58
E-post: jenny.andersson@tmf.se

KURSINFORMATION
DATUM OCH TID
24 oktober 2016
09:00 - 16:00

ANMÄLAN
Anmälan görs i vårt webbformulär
www.tmf.se

PLATS
Scandic Hotel Värnamo

SISTA ANMÄLNINGSDAG
9 oktober

KOSTNAD
2 500 kr (inkl fika och lunch).
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