
 

  

  

          

 Specialister i maskiner  

  til fødevareindustrien

  

 

Salgs- og leveringsbetingelser 

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, med mindre der foreligger anden skriftlig af tale.  
Specielle betingelser fra købers side er ikke bindende for os eller vore leverandører, medmindre vi har givet vor  
skriftlige indforståelse.  
 
Tilbud  
Tilbud gives uden forbindende og med forbehold for mellem- 
salg. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre 
prislister og specifikationer. Tegninger, illustrationer eller 
fotografier tjener til anskueliggørelse og er ikke i enhver 
detalje bindende for udførelsen. De opgivne mål og andre 
tekniske data i tilbud og katalog materiale er af vejledende 
karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette 
materiale. 
 
Ordre 
Købet er endeligt, når sælger har bekræftet ordren, enten ved at 
fremsende ordrebekræftelse eller faktura, idet der tages forbe- 
hold for opnåelse af evt. importtilladelse. Ordrer betragtes som 
leveret fra det øjeblik, hvor varen er ekspederet fra vort 
eller vor leverandørs lager. Leverancen omfatter kun de i tilbud 
eller ordrebekræftelse nævnte materialer og ydelser.  
 
Priser 
Priser gælder i den valuta og for de varer og ydelser, ordrebe- 
kræftelsen anfører. Priser er ekskl. moms og emballage, og 
baseret på de på tilbudets, ordrebekræftelsens eller fakturaens 
dato gældende kurser og priser for materialer, lønninger, 
transport- omkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse, 
forbeholder sælger sig ret til at regulere efter de gældende 
forhold indtil det tidspunkt, hvor købers fulde indbetaling er 
indgået hos sælger. Dette gælder også ved løbende leverancer 
og med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet 
For en eventuel regulering endnu ikke er leveret.  
 
Levering 
Priserne forstås, når intet andet udtrykkeligt er bemærket, 
eksklusive emballage, frit leveret havn, bane eller værksted. 
Hvor levering er baseret på levering fra leverandør, gælder de i 
tilbudet specielt anførte leveringsbetingelser. Delleveringer 
der er forårsaget af sælger, leveres fragtfrit.  
 
Forsendelse  
Forsendelse sker for modtagerens regning og risiko, selv ved 
fragtfri leverance. Såfremt køber ikke har angivet forsendelses-
instruks for hver enkelt leverance, sker forsendelse efter 
sælgers valg.  

Emballage  
Alle varer emballeres omhyggeligt. Emballage, der debiteres 
separat, kan godskrives ved Franko returnering i ubeskadiget 
stand inden l måned. Returafgift beregnes 
 
Leveringstid  
Leveringstid regnes fra den dag, hvor endelig ordre er 
modtaget, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for 
leverancens gennemførelse, er kommet i sælgers besiddelse. 
Opgivne leveringstider er baseret på billigste transportmåde og 
i øvrigt tilnærmelsesvise, ligesom sælger er uden ansvar for 
forsinkelser eller forhindringer, der skyldes force majeure og 
andre forhold, der unddrager sig sælgers indflydelse og kontrol. 
Hvis leveringen umuliggøres af disse grunde, kan leverandøren 
helt eller delvis annullere kontrakten. Forsinket levering giver 
ikke køber ret til at hæve købet, kræve erstatning eller 
tilbageholde betaling. Sælger forbeholder sig ret til at standse 
levering, hvis betalingsbetingelser ikke overholdes. 
  
Betaling 
Betaling skal ske netto kontant efter faktura modtagelse, for 
så vidt ingen anden skriftlig aftale foreligger. Kasserabat ydes 
ikke. Såfremt eventuel overført saldo ikke allerede er eller 
bliver udlignet i indeværende måned, foretages automatisk 
rentedebitering på næste kontoudtog med en rentesats, der 
modsvarer gældende vekseldiskontering. Kredit ydes kun på 
veksler og efter aftale. Hvis køberen betaler med veksler, 
transporter eller lignende, betragtes betalingen ikke som 
præsenteret, før hele købesummen er indgået skadesløst. 
Køberen har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af 
modkrav af nogen som helst art.  
 
 

Dersom varer og ydelser, der ifølge aftale eller kontrakt skal  
leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af 
køberen, kan sælger efter eget valg lade varerne bortsælge for 
købers regning efter advis til køberen eller oplægge varerne for 
købers regning og risiko. Såfremt køber og sælger ikke har 
stået i forretningsforbindelse i de sidste 6 måneder, forbeholder 
sælger sig ret til at levere mod efterkrav.  
Det leverede forbliver under alle forhold leverandørens  
ejendom, indtil det er helt betalt, selvom det leverede ved 
indmuring eller på anden blivende måde er blevet indføjet eller 
forbundet med den ejendom, der tilhører køberen eller 
tredjemand.  
 
Montering 
Hvis leverandøren har påtaget sig at bekoste monteringen, 
sørger han for egen regning for det antal montører, han finder 
nødvendigt.  
Opholdes montøren uden leverandørens skyld, betaler køberen 
de hermed forøgede udgifter, beregnet på sædvanlig måde.  
Leverandøren uvedkommende er, forberedende arbejder, 
hvortil bl.a. regnes grundarbejder, byggearbejder, fundamenter, 
fremføring af fornødne luft-, vand-, damp-, eller el-ledninger 
m.m. ligeledes sørger køberen for egen regning for den til 
monteringen fornødne montørassistance og de fornødne  
arbejdsfolk. 
  
Mangler 
Sælgeren hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de 
enkelte varer i samme omfang som sælgers leverandører hæfter 
herfor i forhold til sælger. Sælger hæfter dog aldrig for  
fabrikationsfejl eller mangler i mere end 6 måneder ved 8 
timers drift, regnet fra leveringsdagen.  
De med udbedringer eller erstatningsleverancer opståede 
transport og forsikringsomkostninger - herunder rejse-
omkostninger og opholdsudgifter - såvel som omkostninger i 
forbindelse med demontering og montering - betales af køber. 
For reparationsarbejder og erstatningsdele gælder nævnte 
bestemmelser om leveringstid og ansvar. For følgerne af 
naturligt slid og overlast, anvendelse af uegnet smøremiddel, 
mangelfuld pasning og anden tilsidesættelse af de givne 
betjenings-forskrifter, hæfter sælger ikke. Sælger hæfter ej 
heller for rigtigheden eller hensigtsmæssigheden af en købers 
konstruktive angivelser, og hæfter ikke for fejl ved montering, 
der ikke er udført af sælgeren.  
I intet tilfælde ydes erstatning for driftstab eller sekundær 
skade. Sælgers hæftelse bortfalder, såfremt køber ikke opfylder 
de aftalte betalingsbetingelser. 
 
Reklamationer  
Reklamation vedrørende leverancen må - bortset fra forhold, 
som falder ind under leverandørens hæftelse - gøres inden 8 
dage efter modtagelsen. Senere reklamationer anerkendes ikke. 
Fejl eller mangler som omfattes af hæftelsen, må - for at 
hæftelsen skal blive effektiv - reklameres skriftligt straks når 
de er konstateret.  

Annullering  
Bestilling kan kun annulleres med leverandørens samtykke og 
med forbehold for debitering af de af køberen forvoldte 
omkostninger.  

Returnering  
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. 
Specialudførelse eller varer, der er specielt fremskaffet, tages 
ikke retur. Returvarer skal tilsendes os franko, og modtages 
kun i ubeskadiget stand og i original emballage.  
Kreditering sker med fradrag af omkostninger for levering og 
rekonditioneringsbeløb  samt fast returafgift.  

Særlige bestemmelser  
I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, 
henvises der til Nordisk standardbetingelser NLM 94.  

 

 

 


