Salgs- og leveringsbetingelser
TILBUD OG PRISER
1.
2.
3..

Alle Priser gælder excl. den til enhver tid gældende omsætningsafgift og andre punktafgifter.
Sælger har ret til at justere salgspriser på bestilte varer og leverede varer, der endnu ikke er betalt af køber, i samme omfang som den danske krone forandres i forhold
til leverandørlandets valuta.
Ved en uforudsigelig prisstigning på de for leverancen nødvendige varer forbeholder sælger sig ret til at regulere de accepterede priser. Stigninger i fragtomkostninger
vil være at debitere køber. Ved en uforudsigelig prisstignings på grund af forhøjede oliepriser etc. har sælger ret til at regulere den forhøjede fragt eller møntfod
modsvarende.

LEVERING
4.
5.

Forsendelsen sker ab fabrik og køberens risiko, også ved franko levering. Forsendelsesmåden vælges efter bedste skøn og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer.
Enhver ordre til levering fra fabrik noteres under forbehold af antagelse hos og levering fra vor leverandør på de betingelser, som vi har lagt til grund for vort tilbud samt
på den leverede fabriks salgsbetingelser, selv om disse ikke er køberen bekendt. Skulle leverandøren efter at have antaget ordren helt eller delvist undlade at udføre
samme eller stille nye fordringer for dens udførelse, er vi forpligtede til af al evne at søge ordren gennemført på de antagne vilkår, men lykkes det ikke, forbeholder vi os
ret til at træde tilbage fra aftalen.

SPECIFIKATIONER
6.
7.

Hvad angår udførelse, tolerance og dimensioner gælder de af sælgers og leverandørs normalt anvendte normer for de pågældende varer.
Er der stillet specielle krav til materialekvaliteten i købers ordre, anses ordren for almindelig handelskvalitet, eller den kvalitet der ellers er sædvanlig for det pågældende
materiale.

LEVERINGSTID
8.
9.

Opstår der væsentlig forsinkelse af leveringen, for hvilken sælger er ansvarlig, kan køber hæve aftalen, dog ikke hvis det solgte allerede er sat i produktion af sælger
eller leverandør, eller hvis nødvendige råmaterialer er leveret til sælger eller leverandør med henblik på opfyldelsen af købers bestilling.
Skulle leverancens effektuering blive forsinket, vanskeliggjort eller forhindret, som følge af de i pkt. 17 nævnte omstændigheder, fritages sælger for ethvert ansvar og
forbeholder sig ret til efter eget valg helt eller delvist at hæve aftalen eller udskyde leverancen med en af omstændighederne betinget frist.

ANSVAR FOR MANGLER
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godtgør køber af den leverede ydelse er behæftet med mangler som skyldes fabrikationsfejl eller materialefejl, er køber berettiget til at returnere de defekte varer for
ombytning eller reparation. For importerede varer ydes erstatning i samme omfang, som vi selv kan opnå erstatning hos vore leverandører.
Overgivelse til køberen af således forsvarligt reparerede eller nye dele er at anse som opfyldelse af sælgerens forpligtelser, for så vidt angår dele behæftet med
mangler.
Sælgers ansvar efter pkt. 10 omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra leveringen.
Med mindre andet er aftalt, foregår transport af mangelfulde dele til sælgeren for køberens regning og risiko.
Mangelfulde dele, der udskiftes i henhold til pkt. 10, skal stilles til sælgerens disposition.
Sælger er ikke ansvarlig for mangler udover det i pkt. 10-14 forskrevne.

SÆLGER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB SOM MANGLERNE MÅTTE FORÅRSAGE, F. EKS.
OMKOSTNINGER VED UDSKRIFTNINGER, DRIFTTAB ELLER ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB.
ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE (PRODUKTANSVAR)
16.

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, skade på fast ejendom eller løsøre, herunder på produkter, der er fremstillet af køberen og på produkter, hvori disse indgår,
såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han bærer ansvaret for, dog ikke mere end et samlet beløb af DKK
1.000.000,00. Under ingen omstændigheder er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang som sælgerens
ansvar er begrænset efter de foregående stykker.

ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
17.

18.
19.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse, forhindrer dens opfyldelse, ligesom det bevirker, at sælgerens
leveringspligt udskydes, begrænses eller bortfalder:
Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende
omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, svigtende leverancer fra underleverandører, almindelig
vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i
dette punkt nævnte omstændigheder.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen i forbigående omhandlet omstændighed, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og
ophør.
Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulighed på grund af
nogen i pkt. 17 nævnte omstændighed.

REKLAMATION
20.
21.

Ordrebekræftelser, som køber ikke umiddelbart gør indsigelser mod, anses for godkendt og vil dermed være bestemmende ved købet.
Reklamationer over leverancens kvantitet, kvalitet, tolerancer etc. skal ske skriftligt senest 14 dage efter levering. I modsat fald mister køber sine rettigheder i
henseende til ovenstående. For skjulte mangler bortfalder sælgers ansvar, hvis køber ikke skriftligt har reklameret senest et år efter levering.

ERSTATNINGSANSVARETS OMFANG
22.

Sælger er ikke under nogen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber i større omfang end det fremgår af pkt. 4-5, pkt. 10-15 og pkt. 16.

FORÆLDELSE
23.

Forældelsesfristen for ethvert krav mod sælger i anledning af en leverance er et år efter leveringen.

TVIST
24.

Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser samt tvistigheder vedrørende deri omtalte og deraf flydende retsforhold med hvad deraf følger, skal
afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk ret.

