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Indledning
1.1
Nærværende almindelige handelsbetingelser finder anvendelse for alle
leverancer i det omfang, der ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem
parterne. Specielle krav fra købers side er ikke bindende for os, med
mindre vi skriftligt har bekræftet dem.
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Tilbud
Tilbud er kun bindende i 30 dage fra dato og bortfalder, såfremt det
ikke forinden er skriftligt accepteret. Telefonordrer er først bindende
ved fremsendelse af ordrebekræftelse.
Priser
Alle vore priser er ab vort lager og ekskl. merværdiafgift og emballage, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Vi forbeholder os
ret til inden leveringstidspunktet at ændre priser, såfremt der sker
ændringer i de på tilbudsdagen kendte priser fra involverede leverandører, valutakurser, fragt- og toldsatser, materialepriser og andre
offentlige afgifter og lignende afgifter.
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Ordrebekræftelse
Såfremt vi ikke sammen med køber har fastlagt eventuelle ændringer i
selve aftalegrundlaget, er det ordrebekræftelsen, der er bindende. Er
der efterfølgende uoverensstemmelser, er ordrebekræftelsen bindende.
Telefonordrer og skriftlige bestillinger/rekvisitioner er først bindende
for os ved fremsendelse af ordrebekræftelsen.
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Annullering
Annullering af ordre kan kun ske efter aftale med os og mod købers
betaling af vore påløbne omkostninger.
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Levering
Levering er ab fabrik. Såfremt der ikke foreligger anden skriftlig
aftale, er vi berettiget til at vælge transportmiddel efter eget bedste
skøn.
Såfremt særskilt leveringstid ikke er aftalt, er det overladt til os at
vælge leveringstidspunktet.
Vi er ansvarsfri og dermed berettiget til at få leveringstidspunktet
udskudt, såfremt følgende force majeure omstændigheder indtræffer
efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over,
såsom brand, usædvanligt vejrlig, naturkatastrofer, krig, mobilisering
eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel
på transportmidler, almindelig varemangel, restriktioner af drivkraft
samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Såfremt leveringshindring, der skyldes en eller flere af i punkt 6.3
nævnte omstændigheder, kan påregnes at ville vare længere end 3
måneder, er vi berettiget til at annullere aftalen, uden at det anses som
misligholdelse.
Såfremt køberen under arbejdets udførelse forlanger at foretage
ændringer i forhold til det oprindeligt aftalte, da udskydes leveringstidspunktet
Eventuelle opgaver, der ifølge aftale skal udføres af køberen, såsom
fremsendelse af materialeprøver, emballageprøver, målskitse, vægtopgivelser eller andet, skal være os i hænde til aftalt tid, for at leveringstiden kan overholdes. Sker dette ikke, udskydes leveringstidspunktet.
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Forsikring
Transportforsikring tegnes af køber, medmindre andet er aftalt.
Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede.
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Købers forsinkelse
Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte
dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal
han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive
årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.
Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt,
er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling,
som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.
Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og
risiko. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers
regning.
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Mangler
Vi forpligter os til i en periode af 12 på hinanden følgende måneder,
fra leveringsdatoen at regne, at afhjælpe mangler – jfr. punkt 7.5 – ved
leverancen, som skyldes konstruktionerne, materialerne eller fremstillingen, og som følge af fejl, der kan lægges os til last. Måtte køber
konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger
herom.

Produktansvar
Vi er kun ansvarlige for skader i det omfang, den til enhver tid
gældende lovgivning ikke helt eller delvist fritager os herfor.
Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis
det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af
sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for
driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Vi er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom eller løsøre.
I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for
tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i
samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber
pga. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.
Betaling
Vore betalingsbetingelser er som anført på tilbudet/ ordrebekræftelsen.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, tillægges morarente
pr. påbegyndt måned, regnet fra sidste rettidige betalingsdag, med
sats og forfaldsdag som anført på fakturaen.
Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle
krav, som køber måtte have mod os fra andre retsforhold, og
køberen kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav.
Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
Enhver forsinkelse af betaling giver os endvidere ret til at tilbageholde yderligere leveringer og frigør desuden os fra enhver anden
kontraktlig forpligtelse, ligesom det giver os ret til at kræve erstatning af køber.
I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale
alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og
salærer til advokat, inkassobureau m.v.
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Leverancens omfang
Leverancen anses for fuldstændig, uanset vi har leveret et kvantum
på indtil 10% under eller over det bestilte.
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Ophavsret og produktionsret
Produktionsretten følger ophavsretten, således at modeller udviklet
af os eller modeller, hvor vi har taget del i udviklingsomkostningerne, kun kan produceres hos os eller med vores tilladelse.
Debiterede værktøjsomkostninger er i alle tilfælde kun en del af de
totale omkostninger. Værktøjerne er konstrueret som en del af vort
maskinudstyr og skal altid betragtes som vor ejendom.
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8.2

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler
skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld
overensstemmelse med vore forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug samt ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden
vort skriftlige samtykke.
Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Omkostningerne til montering og afmontering er ikke omfattet af
afhjælpningsretten.
Såfremt køberen vil påberåbe sig vor forpligtelse, kan vi vælge
enten uden beregning for køber og inden for rimelig frist at ombytte
den eller de mangelfulde varer ved levering af en ny tilsvarende
vare til køber, ab fabrik på de nærværende salgs- og leveringsbetingelsers gældende vilkår, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse på købers regning, eller at yde
køber et afslag i prisen.
Vi har under ingen omstændigheder erstatningspligt for indirekte
tab, som f.eks. driftstab, avancetab eller tidstab.
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Tegninger og beskrivelser
Alle tegninger i brochurer og datablade er omtrentlige og uden
forbindende. Vi forbeholder os ret til ændringer, hvor det skønnes
teknisk nødvendigt eller fordelagtigt.
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Ejendomsforbehold
Det leverede forbliver vor ejendom, indtil betaling for leverancen er
erlagt fuldt ud.
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Tvister
Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter
dansk ret.
Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting
efter sælgers valg.
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