
Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed
Sa gs- og er,'er.csoei.ce::'^e 9æ re' ior a 1e

tibud, sag og e'.e.a'ce'i'ec rncre andet

skrl{tl gt er a:ta . 'r'ec e'.e ii,e ;o,"e'ensstemmel-
se med kooe's qe^ere e ^arde s,; kår, går sæi-

gers sa gs- cg e,.e'-c;oei nge ser forud.

2. Tilbud og accept
Al e tilbrd aio ,'es ,roer forbrndende Salgsaftalen

komme' fo'sr I sra"i ,,rec sæ gers f remsendelse af

ordrebelr.æfre se e e. ved sæ gers effektuering af

ordren.

3. Betaling
Betai rg ska "'æ'e sæ ger i hænde senest på s d-

ste retl oige beia nqsdaio sorn nævnt på forsiden
af faktrra 5ai'en'i iever ngen udskydes på grund

af købers io,'c d ,fordr ngshavermora), er køber
- med mindre sæiqer sknftl gt meddeler køber
andet - ai qe\,ei forpl gtrget tll at foretage betaling
ti1 sæ qer, scm om ever ngen var sket t I aftalt tid.
Hvs beta nq sker eJter forfadsdato, er sæger
berett get tl at beregne renter af den ti enhver
t d værende restgæ d f ra og med forfa dsdato.

Sælger forbeholder sig ret t at påregne et fast
rykkergebvr såfremt dette er varslet i en tidl gere

rykkerskr ve se Køber er kke berettiget til at mod-
regne e',,entuel e modkrav på sælger, som kke er
. ' q a'.-. e- ot a' sæ oe', og -ar i. I e rel li dt

ti baqel'o de rogen de af købesummen på grund

aJ mod'ordr nger af nogen art.

4. Ejendomsforhold
Sælger forbeholder s g, med de begrænsninger
der følger af ufraviqel ge retsregler, elendomsret-
ten tr det so llie, ndt I he e købesummen er be-

tattlsæqer.

5. Priser
Al e pr ser er eksk moms og anden afgift Såfremt

der i t den me em ordrebekræftelsen oq levernq
sker stgn nger ravareprisen, overenskomstbe-

stemt arbelds øn, arbeldsgiverafgifter af enhver art,

va reskaiter, tol dsatser, i m port-/eksportaf g fter, den

danske krones vekselkurs el er andre forhold uden

for sæ gers kontro , forbeho der sælger s g ret t I at

forhø1e prisen t svarende.

6. Angivelser og oplysninger
Produktinformatoner afqrves på basis af senest

modtagne oplysn nger f ra sæ gers leverandØrer.

Ang velser i produktspecrf kat oner vedrørende ana-

yseværdier, procent ndhold e ler blandingsforhold r

produkter er at betragte som typiske værdier eller

gennemsn tsværdier, med m ndre andet er afgivet.

Sælger forbeho der sig ret t at foretage ændringer
I aftaLte specfrkationer, hvs dette kan ske uden

ulempe for køber.

7. Emballage
Forsende se sker i standardemballage. Alle embal-
lager undtaget palletanke er 6ngangsemballager,

dvs. at emba agen er kundens elendom og skaL

ikke returneres. Returnering af pa etank betales af

kunden. Forsikr ng af palletanke påhviler kunden.

Eventuelle skader på palletanke v I bl ve deb teret
I unden r I qældende dagspr:ser

8. Levering
5æ ger Leverer i henho d t I qæ dende NCO-terms

med mindre andet er aftalt. Ved ordrer under kr

1 000,00 eksk usive moms og afg fter forbehol-

der sælger sig ret t I at tl læqge et ekspedrtions-

gebyr. Levering er sket rettidigt, såfremt varen er

afsendt inden for everingst den eller anmeldt

færd g til afsendelse eller besigt gelse.

Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de ham

påhvilende forp igtelser e ler på anden måde har

fors nket arbejdets udførelse, f.eks. ved tilføjelse

e ler ændrnger i ordren, er sæ ger berettiget t I at

forlænge leveringstiden med en efter omstæn-

d ghederne rime ig frist, med mindre sælger, væl-

ger at hæve den indgående aftale.
Lørdage, søn- og helligdage ndgår kk-" i regning

af leveringstiden. Såfremt afta en vedrører succes-

sive ever nger, skal hver enke t leverance betrag-

tes som en fritstående leverance Køber er således

ikke berettiget til at hæve den resterende del af

den samlede aftale, såfremt der opstår fors nkel-

se ved en delleverance e ler fell eller mangler de -

everancer i øvrigt. Såfremt en de leverance for-
sinkes som lø1ge al omstænd gheder som angivet
i afsnit med overskrften Sæ1gers ansvar/force

maleure' , er sæ ger berettiget ti at udskyde leve-

rinqstiden for efterfølqende del everancer med

den tid, h ndr nqen har været.

Sælger ska i ovennævnte tilfælde uden ugrundet

ophold medde e køber ændr nger everingsttden

9. Specifikt indkøbte varer
Ophører et samarbelde med køber, er køber pligtig

t at aftage alle specif kt indkøbte varer til kostpris

med tillæg af adm n strat onsgebyr og forsendel-

sesomkostn nger.

10. Mangler og reklamation
Ved evering er køber forpligtet t I straks at fore-

tage en sådan undersøge se af det leverede som

ordent ig forretningsskik og det leveredes beskaf-

fenhed kræver, og uden ugrundet ophold g ve

sæ ger skrft ig besked om syn ige feli oq mangler.

Såfremt køber har opdaget, eller burde have op-

daget mangler, og han ikke rek amerer som an-

ført, kan han kke senere gØre manglen gældende.

I rlælde al {ej og r-oroler, sor er opslael i 'or-
bindelse med transporten, og som um ddelbart

konstateres ved everingen, er køber forp igtet i I

at underrette den påqæ dende transportØr samt

at s kre s g, at chaufføren på fragtsedlen noterer

og kv tterer for de syn ige fejl og mangler.

Ved rett dig rek amat on er sælger berettiget t I at

efterevere mang ende kvantum og ved eventue

kva itetsmangel eller fej leverance at ombytte pro-

d u ktet
Har køber kke inden 6 måneder efter lever ngs-

dato påberåbt sig manglen overfor sae ger, kan

køber kke senere gøre den gæ1dende.

11. 5ælgers ansvar/force majeure
Ved fakt ske mang er, produktskade og fors nke -

se er sæ1ger kun ansvarlrg, hvis det bev ses, at

manglen, skaden e ler forsinkelsen sky des fell

el er forsømmelse fra sælqers side, og kun - bort-

set fra personskade - såfremt, skaden e ler forstn-

kelsen kan tilegnes sælger som groft uagtsom.

Et erstatn ngskrav overfor sæ1ger kan kke overst -

ge fakturabe øbet for det so gte produkt

Sæ ger er ikke pligt g t at evere eller bela e erstat-

ning t I køber, såfremt lever ng forh ndres e er

gøres uforholdsmæssrg vanske ig eller bekoste g

på grund af uforudsete hindrrnger, der ndtræder

efter aftalens ndgåelse, mob ser ng, krig, bloka-

de, oprør, konfl kter på arbeldsmarkedet, energ -

krise, maskinskade, brand, epidemier, statsindq;reb,

herunder nægtelse af eksport- og mportbev i ing

samt mangler ved e ler forsinke se af everancer

fra underleverandør, som skydes nogen af de

dette punkt nævnte omstændigheder
Det påhvi er sæ1ger uden ugrundet opho d skrrft-

ligt at underrette kØber, dersom der indtræffer

omstændigheder som nævnt under nærværende

punkt. Sælqer bærer rkke ansvaret for købers even-

tuelle iejlagtige opbevar ng af produktet, købers

eventuelle urigtrge eller udeblivne forskriftsmæssi-

ge behandling af produktet el er følger af købers

benyttelse af produktet r forsøg eller anden sam-

menhæng.

12. Returnering
So gte varer modtages kun retur efter forudgåen-

de skrlftl g aftale, og fremsendt t I sæ ger or g -

nal ubrudt embal age og for købers regn ng og

n si ko.

I det omfang sælger påføres forsendelsesomkost-
ninger m.v. er sæ ger berettiget t I at kræve d sse

refunderet af køber og modregne d sse r købers

eventue le krav mod sælger. Efter afsluttet bear-

bejdning el er ved ombytning er køber forp tqtet

til, for egen regn ng og ris ko, at afhente det be-

arbejdede eller ombyttede part hos sæ ger.

13. Produktansvar
For produktansvar gælder de t I enhver . d gæ -

dende reg er r dansk ret Sæ ger er kke ansvarl g

for skade på fast ejendom el er øsøre som tnd-

træder, mens det solqte er købers besidde se

1 det omfang rntet andet føger al ufravgeige
retsreg er, er sæ ger ikke ansvar g for hlemtaqei-

ses- og bortskaffesesomkostn nger Sælger er kke

ansvarlig for formuetab som føger af drrftstab,

t dstab, avancetab og lignende rndirekte tab.

Ovennævnte bestemmelser om produktansvar er

gældende, uanset om sæ ger har hand et ufot
svarl qt det omfang andre end køber måtte gøre

krav gældende direkte overfor sæ ger, er køber

forpl gtet til at skadesløsholde sæ ger for ethvert

krav, som køber, hvis han havde været skadel dt,

kke kunne have gennemført overfor sælger

henhold til nærværende salgsbetinge ser

14. Transport af rettigheder og pligter
5ælger er berettiget trl at overdrage samtl ge ret-

t gheder og p igter, henhold trl afta en, tl tredle-

mand.

15. Værneting
Sø- og Hande sretten i København.
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