

/XFHUQHYHM.ORNNHUKROP±+MDOOHUXS7OI)D[

'()+*-, .#/ 012.

6$/*62*/(9(5,1*6%(7,1*(/6(5


Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer,
medmindre andet er skriftligt aftalt.

3 (45/ , 6$7.

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og uden forbindtlighed,
medmindre andet udtrykkeligt er anført.
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3.1 Prospekter, tegninger, specifikationer, tekniske dokumenter o.lign., som
er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers
ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
Prospekter, tegninger, specifikationer o.lign. er uforbindende i deres
enkeltheder samt med forbehold for konstruktionsændringer. Specifikke krav
fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af sælger.
3.2 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der
gælder for det solgte på datoen for ordrebekræftelse/aftalens indgåelse.
Sælger forsyner køber med overensstemmelseserklæringer i h.t. gældende
forskrifter.
3.3 Vægtangivelser er at betragte som tilnærmelsesvise af hensyn til
beregning af omkostninger.

E ($9;:%/ F

Alle priser angives ekskl. moms og med dagspriser ab lager. Køber er, indtil
levering sker, forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af
forøgede omkostninger for sælger, der skyldes ændringer i dagspriser fra
sælgers leverandører, valutakurser, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den
aftalte leverance.

G ($H2> C-, / ?0

For tab som følge af leveringsforsinkelse påtager sælger sig intet ansvar.
8.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation, som
angivet i pkt. 11.2, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen
varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere
aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.

R ($J5AS6C-, , C0$2

Emballage tages kun retur efter særskilt aftale, og eventuelle omkostninger
som følge af producentansvar for emballage (tilbagetagningspligt) betales af
køber.

'T$($U2-=, C$AC>%/ <#?V@ 2WKB,<$0XAC-?0#, 2-:
10.1 Reklamation skal ske skriftligt senest 8 dage efter leveringsdato med
angivelse af, hvori manglen eller fejlen består.
For fejl og mangler, der ikke kunne være opdaget ved omhyggelig
undersøgelse, skal skriftlig reklamation ske senest 8 dage efter, at manglen
ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget. Såfremt køber har eller
burde have opdaget fejlen eller manglen og ikke reklamerer som anført, kan
han ikke senere gøre fejlen eller manglen gældende.
10.2 Mangler eller fejl, der opstår som følge at overlast, usædvanlig brug
eller almindelig slid, omfattes ikke af sælgers ansvar.
10.3 Sælger foretager efter eget valg og inden for sin sædvanlige arbejdstid
afhjælpning eller omlevering.
10.4 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig
manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.
10.5 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke
fritager sælger for enhver forpligtelse.
10

''(YZ?FQC-: F#620: [\?F#?-/ ?0

5.1 Betaling skal ske som anført i tilbud under pkt. betalingsbetingelser,
medmindre andet er skriftligt aftalt.
5.2. Udskydes levering p.g.a. købers forhold, er køber, med mindre sælger
skriftligt meddeler køber andet, desuagtet forpligtet til at foretage betaling til
sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid.
5.3 Sker betaling efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter
af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt
fastsatte diskonto + 6 %.
5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på sælger,
som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde
nogen del af købssummen p.g.a. modfordringer af nogen art.
5.5 Sælger forbeholder sig ret til at bestemme, at beløb, som indbetales af
køber, først afskrives på fordringer, der vedrører reparation af
salgsgenstanden eller andre foranstaltninger vedrørende denne.

I ($JK 2-?.$<#AF@ <#: 62-1<#, .L<$0>B/ , 6C02> C0$2-, F2

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen
inkl. moms og med tillæg af påløbende omkostninger er betalt til sælger eller
til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 13.

M (N ?.#6*>B?-/ ?0

11.1 Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for
den solgte genstand.
11.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i
anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af
forsinkelse eller mangler ved det solgte.
11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt
de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre
over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden
tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt
deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette
tidspunkt.
11.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber,
dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 11.3.
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Er det aftalt, at sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor,
indtil det ibyttetagne overgives til sælger. Alle indbytningspriser er fastsat
under forudsætning af, at det ibyttetagne overgives sælger i samme stand
som ved sælgers besigtigelse, bortset fra normalt slid, samt er
forskriftsmæssigt vedligeholdt frem til overgivelsen.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det
omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig
for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.1 Levering sker i henhold til leveringsklausul. Er der ikke aftalt
leveringsklausul, anses levering for sket ”ex works”
8.2 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse
med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse.
Ved salg af vare, der ikke findes på sælgers lager, er leveringstiden således
opgivet tilnærmelsesvis og uforbindende.
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Sælger er berettiget til at overdrage alle rettigheder og pligter i h.t. aftalen til
tredjemand.
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved danske domstole
efter dansk ret.

      
   ! "#$     ! %        &

