Salgss- og le
everingssbeting
gelser
Nærværende ssals- og leveringsbetingelser er
e udarbejdet m
med
udgangspunkt i de vejledende Salgs- , leverrings- og reklam
mationsbestemme
elser, som er udarbejdet aff FORENINGEN AF
GROSSISTER I V
VÆRKTØJ OG VÆRKTØJSMASKI
V
INER.
Nedenstående betingelser gæ
ælder for alle ordrer
o
og leveraancer, medmindrre der foreligge
er anden skriftliig aftale.
1. TILBUD
1.1 Alle tilbud
d er fritblivend
de og afgives med
m
forbehold for
mellemsalg, m
medmindre ande
et udtrykkeligt er
e anført.
2. PRISER
2.1 Såfremt m
materialet er om
mfattet af en af
a sælger benytttet
prisliste, sker prisberegninge
en på basis af den liste, der er
gældende på lleveringsdagen.
2.2 Skriftlige tilbud pr. brevv, fax eller e-mail afgives m
med
forbehold for mellemsalg. Så
åfremt der ikke er angivet særrlig
acceptfrist, bo
ortfalder tilbuddet, hvis accep
pt ikke er sælgeer i
hænde senest ugedagen efterr tilbudsdatoen.
be2.3 Mundtligt,, herunder tele
efonisk, opgivne
e priser er at b
tragte som fritt blivende tilbud.
2.4 Alle priser er eksklusiv me
erværdiafgift.
3. INDBYTNING
GSPRIS
3.1 Er der i tiilbud, ordrebek
kræftelse eller købsaftale foruudsat, at sælgerr skal tage mate
eriel i bytte, bæ
ærer køber risi koen herfor indttil det i byttetagne overgive
es til sælger. A
Alle
indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at deet i
byttetagne:
- overgives till sælger i samm
me stand som den, hvori dett er
besigtiget af ssælger, bortset fra almindeligtt slid ved norm
malt
brug indtil afle
everingen sker, og
- er forskriftssmæssigt vedlig
geholdt og efte
erset indtil overrgivelsen til sælgger. Hvis værdiien af det i bytttetagne på gruund
af forhold, som
m køber bærerr risikoen for, ikke svarer til d
den
anførte indbyttningspris, regu
uleres differenc
cen over den koontante del af kø
øbesummen.
4. LEVERINGSFORHOLD (FOR
RCE MAJEURE)
såder medfører ansvarsfrihed,
a
4.1 Følgende omstændighed
fremt de forhiindrer aftalens opfyldelse elle
er gør opfyldelssen
urimeligt byrd
defuld: arbejdsskonflikt og en
nhver anden oomstændighed, ssom parterne ik
kke er herre ov
ver, såsom brannd,
krig mobilisering eller millitærindkaldelse
e af tilsvarennde
aglæggelse, va
alutarestriktionner,
omfang, rekvvirering, besla
oprør og uroligheder, mange
el på transportm
midler, almindeelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraft sa
amt mangler vved
eller forsinkellse af leveranccer fra underle
everandører, ssom
skyldes nogen af de I dette punkt nævnte omstændighed
der.
Omstændighed
der som nævnt, medfører kun
k
ansvarsfriheed,
såfremt deres indflydelse på
å aftalens opfyldelse ikke kunnne
forudses ved in
ndgåelsen af afftalen.
4.2 Det påhviller den part, der ønsker at på
åberåbe sig noggen
ansvarsfrihedssgrund, som nævnt
n
i punktt 4.1, ufortøvvet,
skriftligt at un
nderrette den anden part om
m dens opståen og
ophør. Ved force majeure ho
os køberen skall denne dække de
omkostninger, sælgeren pådrrage sig for at sikre og beskyytte
materiellet.

4.3 Uanset hvad der i øvrigt føllger af disse alm
mindelige leve-rin
ng betingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved
d
sk
kriftlig meddele
else til den aanden part, så
åfremt aftalenss
op
pfyldelse hindre
es i mere end 6 måneder af en
e begivenhed,,
so
om nævnt i punk
kt 4.1.
5. LEVERINGSTID
D
5.1 Parterne kan
n aftale, at levvering skal ske på en bestemtt
da
ato eller bestemt tid efter aaftalens indgåe
else. Det er en
n
forudsætning, at samtlige oplyssninger, der er nødvendige forr
orrdrens udførelse
e på aftaletidsppunktet, er kom
mmet til sælgerss
ke
endskab.
5.2 Vedrørende varen, som ikkke er på sælg
gers lager, harr
ælger pligt til ufortøvet
u
at undderrette køberr herom, og om
m
sæ
hv
vornår leveringe
en forventes at kunne ske.
5.3 Hvis sælger ikke leverer inden for leve
eringstiden, err
kø
øber berettiget til ved meddellelse til sælger at kræve leve-rin
ng og fastsætte
e en endelig, rrimelig frist he
erfor og derved
d
an
ngive, at køber agter at hævee aftalen, såfre
emt leveringen
n
ikk
ke sker inden for denne fristt. Såfremt leve
eringen ikke err
sk
ket inden for de
en således fastssatte frist, er kø
øber berettigett
till ved skriftlig meddelelse til sæ
ælger at hæve aftalen.
a
5.4 Såfremt købe
er ikke hæver aftalen, har han
h
ikke ret till
no
ogen godtgørelse i anledning aff forsinkelse fra
a sælgers side.
6. EMBALLAGE
6.1 Emballering sker så forsvaarligt, som dett efter sælgerss
be
edste skøn er praktisk
p
muligt,, og sker for købers
k
regning,,
så
åfremt emballerringen ikke er i nkluderet i prissen. Godtgørel-se
e af returneret emballage
e
skerr kun efter forudgående skrift-lig
g aftale.
7. FORSENDELSE
E
7.1 Eventuel forsendelse sker kuun i henhold til købers instruk-tio
on og for denne
es regning og riisiko. Når køberr ikke har fore-sk
krevet en beste
emt forsendelse
sesmåde, vælge
es denne efterr
sæ
ælgers bedste sk
køn.
8. PROSPEKTER OG
O TEGNINGER
R
8.1 Prospekter og
o tegninger saamt tekniske da
ata er uforbin-de
ende i deres detaljer, og der ttages forbehold for konstrukti-on
nsændringer.
9. VÆGTANGIVELSE
9.1 Vægtangivelsser kan betraggtes som tilnæ
ærmelsesvise og
g
orrienterede af hensyn til bereggning af omkosttninger og fun-da
amentering.
10
0. EJENDOMSFO
ORBEHOLD OG TILBAGETAGEL
LSESRET
10
0.1 Sælger forrbeholder sig eejendomsretten til salgsgen-sta
anden, indtil hele
h
købesumm
men inkl. mom
ms og renter err
be
etalt. I tilfælde
e af købers missligholdelse me
ed nogen del aff
be
etalingen, er sælger således berettiget til at tilbagetage
e
sa
algsgenstanden.
11
1. BETALING
11.1 Betalingsfriisten løber fraa leveringstidsspunktet. I de
e
tillfælde, hvor en
e leverance iffølge aftale sk
kal ledsages aff
ce
ertifikat(er), løber betalingsfrristen for den del
d af leveran-ce
en, der er omfattet af certifikaat(er), fra det tidspunkt, hvorr
så
åvel materialer som certifikat(eer) er leveret.

11.2 Ved overrskridelse af be
etalingsfrister er
e køber pligtig til
at svare morarrente af det forrfaldne beløb i henhold til afttale
eller sædvane.
11.3 Sælger kkan forlange, at køber beta
aler kontant elller
stiller tilfredssstillende sikkerh
hed for betaling
gen.
11.4 Betaling ved modregning kan ikke find
de sted, hvis moodkravet er omtvvistet.
11.5 Manglend
de overholdelsse af betalingssvilkår anses ssom
væsentlig mislligholdelse og berettiger
b
sælge
er til at standsee
yderligere levverancer samt til at kræve ethvert
e
tilgodehhavende hos køb
ber, forfaldent som
s
uforfaldentt, indbetalt straaks
og skadesløst.
11.6 Reklamattioner berettige
er ikke køber til
t at tilbageho lde
betaling for prræsterede leverrancer.
TION
12. REKLAMAT
12.1 Reklamattion skal ske skriftligt
s
og sk
kal være sælgeer i
hænde senest 6 arbejdsdage
e efter, at leveringen har fund
det
sted. For mangler og fejl, so
om ikke kan opd
dages ved omh yggelig undersøggelse af det sollgte, skal reklam
mation ske sennest
på6 arbejdsdage efter, at fejlen
n/manglen ved almindelig agtp
givenhed kunn
ne være opdag
get. Reklamatio
on skal under aalle
omstændighed
der være sket inden udløbet af den nedennfor
anførte frist. R
Reklamationsfriisten gælder fo
or alle slags ma ngler og fejl og er ubetinget, idet sælger frasskriver sig ethvvert
ansvar for man
ngler og fejl, hvorom
h
der måttte blive reklam
meret efter friste
ens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedennfor
under afhjælp
pning af mangler anførte beting
gelser er opfyld
dt.
13. AFHJÆLPNING AF MANG
GLER
13.1 Sælger e
er forpligtet til at afhjælpe alle
a
mangler, ssom
skyldes fejl i kkonstruktion, materiale eller frremstilling, ved
d at
foretage reparration eller udsskiftning af matterialet i overeensstemmelse me
ed punkterne 13
3.2 – 13.15 nede
enfor.
13.2 Sælgers ansvar omfattter kun mangle
er, som viser sig
inden et år ffra den dag, materialet
m
er leveret. Anvend
des
materialet me
ere intensivt, end det er aftallt, eller kan an ses
forudsat ved aftalens indgå
åelse, forkorte
es denne perioode
forholdsmæssiigt.
dele, som er udskiftet ellerr repareret iføølge
13.3 For de d
punkt 13.1, på
åtager sælgeren
n sig de samme forpligtelser, ssom
gælder for dett oprindelige materiale i et tid
dsrum af et år. FFor
materiellets ø
øvrige dele forlænges den i pu
unkt 13.2 nævnnte
periode kun m
med det tidsru
um, materiellett ikke har kunnnet
anvendes som følge af de i pu
unkt 13.1 nævnte mangler.
13.4 Køberen skal give skrifttlig meddelelse om en mangell til
sælgeren uden
n ugrundet opho
old, efter at ma
anglen har vist
sig, og i intet tilfælde senere
e end 2 uger eftter, at det i punnkt
have modtaget skriftlig medde
elelse fra køberren
13.5 Efter at h
i henhold til punkt 13.4 sk
kal sælgeren afhjælpe
a
mang len
uden ugrundett ophold. Sælg
geren skal selv bære omkostnningerne herved i henhold til be
estemmelserne i punkterne 13..1 –
13.13. Repara
ationen foreta
ages hos købe
eren, medmind
dre
del
sælger finder det hensigtsm
mæssigt, at den
n mangelfulde d
eller eventuellt materiellet returneres,
r
således at sælgerren
kan foretage rreparation ellerr udskiftning ho
os sig selv. Krævver
demontering o
og montering af
a delen speciel fagkundskab, er
sælgeren forp
pligtet til at foretage
f
sådan
n demontering og
montering. Er en sådan specciel fagkundska
ab unødvendig, er
sælgerens forpligtelse vedrø
ørende den mangelfulde del oopfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskkiftet del til købe
eren.
13.6 Såfremt køberen har affgivet en sådan meddelelse, ssom
nævnt i punktt 13.4, og det viser sig, at der ikke foreliggger
nogen mangel,, som sælgeren
n bærer ansvar et for, har sælggeren ret til god
dtgørelse for det
d arbejde og de omkostningger,
reklamationen
n har påført ham
m
13.7 Såfremt eventuel demo
ontering og mo
ontering medføører
indgreb i andet end materie
ellet, påhviler arbejdet og oomkostninger herrved køberen.

13
3.8 Enhver forssendelse i forbbindelse med reparation ellerr
ud
dskiftning skal ske
s for sælgereens regning og risiko. Køberen
n
sk
kal følge sælgerens instruktioneer om forsendelsesmåde.
13
3.9 Køberen ska
al bære de meeromkostninger,, som sælgeren
n
på
åføres ved afhjæ
ælpning af manngler som følge
e af, at materi-ellet befinder sig
g på et andet stted, end det i aftalen
a
angivne
e
be
estemmelsessted eller - hvis ett sådant ikke err angivet
- leveringsstedet
l
.
13
3.10 Mangelfuld
de dele, som uudskiftes i hen
nhold til punktt
13
3.1, stilles til sæ
ælgerens dispossition og bliver hans
h
ejendom.
13
3.11 Såfremt sæ
ælgeren ikke innden rimelig tid
d opfylder sine
e
forpligtelser i he
enhold til punkkt 13.1, kan kø
øberen skiftligtt
giv
ve
sæ
ælgeren en sidsste frist for oopfyldelsen. Er forpligtelserne
e
ikk
ke opfyldt inden udløbet af deen fastsatte frist, kan køberen
effter eget valg:
a) lade uføre de reparationer, soom er nødvendige, og/eller få
å
fre
emstillet nye dele for sælgereens regning og risiko forudsat,,
att han gør dette på fornuftig og rimelig måde, eller,
b) kræve forholdssmæssigt afslagg, dog højst 15%
% af den aftalte
e
kø
øbesum.
Så
åfremt manglen
n er væsentlig,, kan køberen i stedet hæve
e
afftalen ved skrifftlig meddelelsse til sælgeren
n. Køberen harr
og
gså ret til såled
des at hæve afftalen, såfremt manglen efterr
tilltag som nævntt under a) fortssat er væsentlig. Køberen kan
n
ve
ed ophævelse kræve erstatningg for sit tab, dog højst 15% aff
de
en aftalte købessum.
13
3.12 Sælgerens ansvar omfatteer ikke mangle
er forårsaget aff
ma
ateriale, som er
e tilvejebragt aaf køberen, eller af konstruk-tio
oner, der er forreskrevet eller sspecificeret af denne.
13
3.13 Sælgerens ansvar omfattter kun mangle
er, som opstårr
un
nder de i aftalen forudsatte arrbejdsforhold og
g under korrektt
an
nvendelse af materiellet. Ansvvaret omfatterr ikke mangler,,
so
om skyldes årsag
ger, opstået eftter at risikoen er
e gået over på
å
kø
øberen. Ansvare
et omfatter forr eksempel ikke
e mangler, derr
sk
kyldes mangelfuld vedligeholdeelse, urigtig mo
ontering foreta-ge
et af køberen, ændringer
æ
foreetaget uden sælgerens skriftli-ge
e samtykke elle
er reparationerr, som køberen har udført på
å
fejlagtig måde. Endelig
E
omfatteer ansvar ikke normal
n
slidtage
e
og
g forringelser.
13
3.14 Uanset besstemmelserne i punkterne 13.1-13.13 gælderr
sæ
ælgerens mange
elansvar ikke foor nogen del af materiellet ud
d
ov
ver 1 år fra den i punkt 13.2 næ
ævnte periodes begyndelse.
13
3.15 Sælgeren har intet ansvaar for manglerr ud over det i
pu
unkterne 13.1-13.14 foreskrevnne. Dette gælde
er ethvert tab,
ma
anglen måtte forårsage,
f
heruunder driftstab, tabt fortjene-ste
e og andre økon
nomiske konsekkvenstab. Denne
e begrænsning
i sælgerens ansv
var gælder ikkke, dersom han
n har gjort sig
g
kyldig i grov uag
gtsomhed.
sk
14
4. BRUGTE VÆR
RKTØJER OG M
MASKINER
14
4.1 Brugte værk
ktøjer og maskinner sælges som beset af køberr
ud
den ansvar for sælger af nogenn art, bortset fra svig og
va
anhjemmel.
15
5. PRODUKTANSVAR
15
5.1 For produkttansvar gælderr de til enhverr tid gældende
e
re
egler i dansk rett.
15
5.2 Sælger er dog aldrig anssvarlig for drifttstab, tabt ar-be
ejdsfortjeneste eller andet inddirekte tab.
16
6. VÆRNETING OG LOVVALG
16
6.1 I det omfang et forhold ikkke er regulerett i nærværende
e
be
etingelser, skal forholdet regulleres i henhold til NLM 94
16
6.2 Køb og salg
g i henhold til nærværende betingelser
b
er i
øv
vrigt underlagt dansk ret og væ
ærneting er afttalt til Retten i
He
erning.

