ApS
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
§ 1 Anvendelse.
1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leverings
betingelser finder anvendelse i samhandlen
mellem InduDoor Aps (herefter kaldet sælger) og
dets kunder (herefter kaldet køber) i det omfang
de ikke fraviges ved skriftlig og udtrykkelig aftale
mellem parterne.
1.2. Nedenstående betingelser gælder uanset om købet,
parterne og/eller genstandene måtte krydse
nationale og/eller fiskale grænser.
§ 2 Tilbud.
2.1 Sælgers tilbud er gældende 30 dage fra datoen for
tilbuddets afgivelse, hvorefter det bortfalder i sin
helhed.
2.2 Tilbud skal accepteres skriftligt og utvetydigt af
køber, og meddelelse om accept være kommet til
sælgers kundskab inden fristens udløb.
§ 3 Ordrebekræftelse.
3.1 Sælgers ordrebekræftelse er bindende for køber,
og statuerer blandt andet købets specifikationer,
med mindre køber straks efter modtagelsen
fremsætter
skriftlig
indsigelse
mod
ordrebekræftelsen.
§ 4 Forsendelse, risiko og forsikring.
4.1 Medmindre andet er aftalt, foregår alle leverancer
såvel indenfor som udenfor EU som Ex Works hos
sælgers underleverandør.
4.2 Sælger påser, at ydelsen er emballeret forsvarligt
til
kort
transport
med
lastbil.
Såfremt køber ønsker særlig emballering skal dette
oplyses forud for købets indgåelse.
4.3 Uanset hvem der måtte arrangere, betale for og
udføre transporten fra sælgers underleverandør,
sker transporten for købers regning og risiko,
medmindre andet er skriftligt og udtrykkeligt
aftalt.
4.4 Aftalte
leveringsklausuler
fortolkes
i
overensstemmelse med de på aftaletidspunktet
gældende Incoterms.
§ 5 Produktinformation, Rådgivning m.m.
5.1 Alle af sælger afgivne oplysninger om vægt,
dimensioner, kapacitet, pris samt tekniske og andre
data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer,
annoncer, billedmateriale, prislister o. lign.
produktinformation er omtrentlige. Sådanne
oplysninger er kun bindende for sælger, såfremt
der ved købers bestilling, sælgers ordrebekræftelse
eller på anden skriftlig vis parterne imellem
udtrykkeligt henvises til dem.
5.2 Sælger giver ikke teknisk rådgivning angående
varernes anvendelse, egnethed m.v. og er uden
ansvar for, hvorledes køber anvender de leverede
varer.

§ 6 Pris.
6.1 Alle priser er i danske kroner, medmindre andet
udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.
6.2 Tilbudt eller aftalt pris gælder med forbehold for
nedennævnte øgede omkostninger pålagt sælger i
tidsrummet fra køber og sælger har indgået endelig
aftale og frem til, at sælger udsteder faktura til
køber. Sælger kan kræve, at køber udover den
aftalte pris betaler sælgers øgede udgifter, krone
for krone:
A. Prisstigninger som sælger bliver pålagt af
sine leverandører.
B. Ændring i valutakurserne som følge af
regerings- eller anden myndighedsbeslutning,
hvorved sælgers fremstillingspris stiger på de
bestilte varer.
C. Øget fremstillingspris for sælger som følge af
offentlige myndigheders foranstaltning, krig
eller anden kriseomstændighed med lignende
effekt, og som rammer forsyninger eller
tjenesteydelser, der er nødvendige for
udførelsen af sælgers præstation.
D. Enhver ændring i offentlige afgifter, herunder
moms, skatter m.v., såfremt køber og/eller
sælger skal betale disse som en del af
handlen.
§ 7 Betaling.
7.1. Er der ikke skriftligt indgået anden aftale, betales
der på sælgers anfordring og forud for levering.
7.2. Er der udstedt faktura, uden aftale om betalingsvilkår, skal der betales senest 8 dage fra
fakturadatoen, uanset leveringsdatoen.
7.3. Betaler køber ikke fakturaen til forfaldstid
beregnes der morarente, herunder rentes rente med
2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid
skyldige beløb.
7.4. Køber er uberettiget i at modregne overfor sælger,
uanset mod- og hovedfordringens beskaffenhed,
ligesom køber er uberettiget i at tilbageholde
nogen form for ydelse overfor sælger.
7.5. Enhver indbetaling fra køber til afvikling af
sælgers tilgodehavende anvendes først til dækning
af påløbne renter.
7.6. Har køber tidligere været i betalingsmora, eller er
der på anden vis grundlag for at antage, at køber
ikke kan betale bestilte varer til forfaldstid, kan
sælger nægte at levere yderligere varer, indtil
køber stiller anfordringsbankgaranti eller anden
tilsvarende sikkerhed for betaling af skyldige
beløb og kommende betalinger til sælger.
7.7. Købers manglende overholdelse af betalingsvilkår
og/eller sikkerhedsstillelse er at betragte som en
væsentlig misligholdelse af parternes samhandel,
hvorved sælger kan hæve allerede indgåede aftaler
med øjeblikkelig virkning.
7.8. Ovennævnte bestemmelser hindrer ikke sælger
erstatningskrav på andet grundlag.
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§ 8 Ejendomsforbehold.
8.1. Indtil fuld betaling har fundet sted, respektiv evt.
veksler indfriet, forbliver det leverede sælgers
ejendom og skal af køber holdes forsikret mod
brand, tyveri og vandskade til fuld nyværdi.
8.2. Køber er forpligtet til at opbevare de af sælger
leverede
varer
således,
at
sælgers
ejendomsforbehold i videst mulig udstrækning er
gyldig, herunder sørge for at sælgers varer ikke
blandes sammen med andre tilsvarende varer.
§ 9 Reklamation over fejl eller mangler.
9.1. Køber er forpligtet til straks efter modtagelse af
varer fra sælger at undersøge leverancen nøje til
afklaring af, om det leverede er i
overensstemmelse med ordrebekræftelsen og det
mellem parterne i øvrigt utvetydigt aftalte.
9.2. Køber skal reklamere straks efter, at en fejl eller
mangel opdages eller burde være opdaget.
9.3. Reklamerer køber ikke straks efter, at man har
opdaget eller burde have opdaget en fejl eller
mangel ved det leverede, bortfalder købers
reklamationsret.
9.4. Har køber ikke reklameret inden 1 måned fra
modtagelse af genstanden, kan der ikke længere
påberåbes mangler.
9.5. Reklamerer køber rettidigt, og anerkender sælger
manglen, kan sælger vælge om man vil bytte den
mangelfulde vare med en mangelfri, eller
omarbejde/reparere varen eller på anden måde
afhjælpe manglen.
9.6. En afhjælpning skal ske inden rimelig tid og kan
ikke statuere forsinkelse.
§ 10 Forsinkelse.
10.1. Erfarer en part, at man ikke kan opfylde aftalt
tidspunkt for levering, dellevering eller
modtagelse af varen, skal modparten straks
underrettes herom.
10.2. Medfører forsinkelsen væsentlig gene, kan den
af parterne, som ikke er ansvarlig for
forsinkelsen vælge at hæve aftalen, for så vidt
angår den forsinkede del af leverancen.
10.3. En overskridelse af sælgers leveringstid på ikke
over 30 dage betragtes som rettidig i enhver
henseende.
§ 11 Erstatning ved fejl, mangler og forsinkelse.
11.1. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for fejl,
mangler og forsinkelse, medmindre sælger har
handlet klart groft uagtsomt eller forsætligt.
11.2. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til den
direkte skade og sælger kan aldrig gøres
ansvarlig for følgeskader. I intet tilfælde er
sælger således ansvarlig for driftstab, tabt
arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske
konsekvenstab.
11.3. Sælgers ertatningsansvar er endvidere begrænset
til det solgtes faktura værdi.

11.4. I forbindelse med forsinkelse er køber berettiget
til at hæve købet, såfremt forsinkelsen varer 2
måneder.
§ 12 Ansvarsfrihed. Force majeure.
12.1. Følgende
omstændigheder
medfører
ansvarsfrihed for sælger, når de indtræffer efter
aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
Enhver omstændighed, som parterne ikke er
herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
uforudset militærindsats i tilsvarende omfang.
Endvidere er arbejdskonflikt, svig og svigt fra
ansatte og fuldmægtige, sælgers leverandørers
konkurs/betalingsstandsning eller leveringsnægtelse, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft
eller anden force majeure samt forsinkelse af de
nødvendige
materialer,
ligeledes
ansvarsfrigørende
for
sælger.
Endvidere
forbeholdes der for udenlandske varers opnåelse
af nødvendig import- og eksporttilladelse.
§ 13 Produktansvar.
13.1. Køber skal holde sælger skadesløs i den
udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor
tredjemand for produktansvarsskader.
13.2. Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af
sælgers varer på fast ejendom eller løsøre, som
indtræder, medens varerne er i købers
besiddelse.
13.3. Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af
sælgers varer på produkter, der er fremstillet af
køber, eller på produkter, hvori disse indgår,
eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som
disse produkter som følge af varerne forårsager.
13.4. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab,
tabt arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske
konsekvenstab.
13.5. Fremsætter tredjemand krav mod sælger eller
køber om erstatning for skade eller tab,
forårsaget af sælgers produkter, skal den anden
part straks underrettes herom.
§ 14 Tvister. Værneting og Lovvalg.
14.1. Tvister der udspringer af samhandlen mellem
køber og sælger, herunder forståelse af den
mellem parterne indgåede aftale, nærværende
salgs- og leveringsbestemmelser og senere
aftaler, samt ethvert deraf flydende retsforhold,
er underkastet og afgøres i henhold til dansk ret
sådan som den fremstår på når der ikke er
internationale momenter i en sag.
14.2. Byretten i Odense er aftalt som rette værneting,
og det er endvidere aftalt, at sager med en
sagsgenstand under kr. 200.000.- eksklusiv
moms ikke kan ankes.
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