Portgruppen presenterar:
Entreprenadjuridik för portbranschen 5 februari 2019
Portgruppen har satt samman en grundkurs och en fördjupningskurs i entreprenadrätt för
portleverantörer. Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med köpeavtal, entreprenadavtal eller
medverkar i utformning och tillämpning av dessa, exempelvis säljare, arbetsledare och inköpare.
Kurserna behandlar de kontraktsrättsliga frågor som förekommer i alla avtal
om portentreprenader, som avtalsrätt och köprätt. Vi belyser även de problem
som man ställs inför när avtalet sluts och när det skall fullgöras.
Läs mer om innehållet på nästa sida.
Hålltider:
Kl 09.30-10.00 Samling och kaffe
Kl 10.00-12.00 Kursstart
Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 15.00-15.30 Kaffepaus
Kl 17.30
Avslutning

Pris: Medlem 3700 kr ex moms, icke
medlem 4700 kr ex moms. Fika, lunch och
kursmaterial ingår.
Kurs på företaget: 2650 kr ex moms
Frågor: portgruppen@tebab.com

Följande ingår i kurserna:
Grundkurs
●

Förfrågan, offert och beställning –
genomgång av avtalslagens regler

Fördjupningskurs
●

Repetition av grundläggande avtalsrätt

●

Genomgång av portbranschens tilläggsavtal
port 07A och Port 10

●

Översikt av aktuella allmänna bestämmelser

●

Rangordning mellan kontraktshandlingar

●

●

Entreprenadens omfattning –
specifikationens betydelse

Genomgång av ABT 06, ABT-U07, NL 09,
NLM 10

●

Är säljaren skyldig att betala förseningsvite
även om köparen inte lider någon skada?

●

Ansvar för uppgiften

●

Ändrings- och tilläggsarbeten

●

Vad ingår i ett fast pris?

●

Leveransförsening, förseningsvite,
tidsförlängning

●

Ansvar för felaktiga uppgifter

●

Vem ansvarar för entreprenaden efter
färdigställandet men före slutbesiktning?

●

Ansvar för fel

●

Betalning

●

●

Besiktningens betydelse, olika typer av
besiktning

Hur långt sträcker sig säljarens skyldighet att
avhjälpa fel?

●

Kommunikationsregler vid ändringar, tillägg
och hinder

Personuppgiftspolicy
Genom att anmäla mig är jag medveten om och godkänner:
1. Hantering av personuppgifter
Att Portgruppen som förening och genom dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) kommer
hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta
evenemang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet
med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte
personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som
behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår
personuppgiftspolicy https://www.portgruppen.org/om/gdpr/. Jag är även införstådd i att jag
genom att meddela portgruppen@tebab.com när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort.
2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera
Att jag hamnar på Portgruppens utskickslista för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev och
information till Portgruppens utökade nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt
att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på
avregistreringslänken eller meddela portgruppen@tebab.com.
3. Fotografering
Att det under dagen kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i
tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av
evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela
portgruppen@tebab.com när som helst kan begära att en bild på mig tas bort.
4. Specialkost
Att om jag fyller i specialkost kommer denna information att delas med restaurangen som levererar
mat till evenemanget. För dessa uppgifter om kost har jag säkerställt att samtycke finns till
behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att raderas 7 dagar efter aktuellt
evenemang.
För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats från den
personuppgifterna gäller. Genom att kryssa i rutan finns ett samtycke till att uppgifterna behandlas i
enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka rättigheter
den registrerade har hittas https://www.portgruppen.org/om/gdpr/.
5. Deltagarförteckning
Vid evenemanget/kursen kommer vi dela ut en deltagarförteckning. Meddela oss om du inte vill vara
med på deltagarförteningen.

