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1. Gyldighed 

a. Salgs –og leveringsbetingelserne gælder for 
samtlige tilbud, salg og leverancer, og kan 
alene fraviges ved skriftlig aftale. 
 

2. Tilbud 

a. Tilbud, givet uden frist for accept, bortfalder 
efter 4 uger fra tilbuddets dato, såfremt 
accept forinden ikke er kommet frem til 
tilbudsgiver. 
 

3. Mellemsalg 

a. Alle tilbud gives med forbehold for mellem-
salg, således at sælger har ret til at indgå 
aftale med tredjemand vedrørende det af-
givne tilbud, såfremt tilbuddet på det tidspunkt 
ikke er accepteret. Virkningen for dette er, at 
det oprindelige tilbud bortfalder. Sælger 
meddeler tilbudsmodtager dette skriftligt. 
 

4. Pris 

a. Hvis intet andet er aftalt, er alle priser i hhv. 
DKK, NOK eller EUR, ekskl. moms. Der tages 
forbehold i den aftalte leverance for forøgede 
omkostninger som følge af ændringer i 
valutakurser, told, skatter, afgifter mv.  
 

5. Betaling 

a. Betalingen skal ske senest sidste rettidige 
dato jf. faktura. 

b. Såfremt denne ikke er angivet, sker betaling 
kontant ved levering. 

c. Udskydes levering som resultat af købers 
forhold, er køber stadig forpligtet til at betale 
sælger som om levering havde fundet sted. 

d. Ved for sen betaling, kan sælger pålægge 
morarenter af den til enhver tid værende 
restgæld.  

e. Morarenten er aftalt til 1,5% pr. påbegyndt 
måned. 

f. Eventuel modregning kan kun finde sted med 
sælgers skriftlige accept.  

g. Køber har ikke tilbageholdelsesret i købesum-
men på grund af modfordringer af nogen art. 
 

6. Ejendomsforbehold 

a. Sælger forbeholder sig i videst muligt omfang 
ejendomsretten til det solgte, indtil hele købe-
summen med påløbne omkostninger er 
betalt.  

b. Ejendomsforbeholdet opretholdes ved 
bearbejdning eller omdannelse af det solgte. 
Det omdannede eller bearbejdede produkt, 
repræsenterer herefter den samme værdi 
som den oprindelige solgte vare.  

c. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, 
skal produkterne forsikres af køber. Køber 
forpligter sig til ikke, uden sælgers skriftlige 
samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne 
eller på anden vis disponere over det solgte, 
indtil ejendomsretten er overgået til køber. 
 
 
 
 
 

7. Levering 

a. Levering, og hermed risikoovergang sker fra 
sælgers adresse, uanset om sælger ved egne 
folk eller ved tredjemand, i henhold til aftale 
med køber, bringer det solgte til køber. 

b. Leveringstiden er skønsmæssigt fastsat af 
sælger. 

c. Køber må acceptere, at rettidig levering kan 
udskydes med op til 14 dage pga. sælgers 
forhold. 

d. Såfremt årsag til forsinkelse af leveringen 
skyldes force majeure, udskydes leveringen 
med den tid, hindringen varer. 

e. Begge parter kan frit annullere handlen 
såfremt forsinkelse efter 7.d varer over 3 mdr. 

f. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele 
køber, såfremt der er ændringer i den aftalte 
leveringstid.      
 

8. Emballage 

a. Udgifter til emballering afholdes af køber, 
medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette 
er inkluderet i prisen. 
 

9. Produktinformation/ændringer 

a. Tegninger, specifikationer og lignende 
forbliver sælgers ejendom og må ikke 
videregives uden sælgers skriftlige samtykke. 

b. Såfremt det kan ske uden ulempe for køber, 
er sælger berettiget til at foretage ændringer i 
aftalte specifikationer uden varsel. 
 

10. Mangler og reklamation 

a. Ved levering skal køber straks foretage en 
undersøgelse af det solgte. 

b. Såfremt køber opdager fejl eller mangler ved 
det solgte, skal han straks og skriftligt give 
sælger meddelelse herom, såfremt han vil 
gøre brug af sine mangelsbeføjelser.  

c. Sælger vil herefter, jf. købelovens 
bestemmelser, vurdere om manglen vil blive 
afhjulpet eller omleveret. 

d. Hvis køber ikke har påberåbt sig manglen 
inden for 6 måneder efter leveringsdato, kan 
han ikke senere gøre den gældende. 
 

11. Ansvarsbegrænsning  

a. Der kan ikke rejses erstatningskrav over for 
sælger, som overstiger fakturabeløbet af det 
solgte. 

b. Sælger hæfter ikke for det eventuelle drifts-
tab, avancetab eller andre indirekte tab som 
følge af forsinkelse eller mangler ved det 
solgte. 
 

12. Returnering   

a. Det solgte modtages kun retur efter forudgå-
ende skriftlig aftale og skal returneres i origi-
nal emballage for købers regning og risiko. 
 

13. Tvister 

a. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne 
afgøres ved domstolene efter dansk ret. 
Roskilde retskreds er aftalt værneting. 


