ROLLTECHNIC

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem ROLLTECHNIC TRANSPORTKOMPONENTER A/S - i det
følgende benævnt som Sælger - og Køber, i det
omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale herom
mellem parterne.
2. TILBUD OG AFTALE. Tilbud er bindende for
Sælger i 60 dage fra tilbudets dato at regne. Aftale er
indgået, når Købers accept er modtaget af Sælger,
eller i tilfælde, hvor Køber afgiver ordre, når Sælger
har afgivet ordrebekræftelse.
3. PRIS. Alle priser er excl. moms.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for
afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende
niveau for lønninger, materialepriser og øvrige
omkostninger af enhver art. Såfremt der under tiden
frem til leverancens effektuering er indtrådt stigninger
i lønninger, materialepriser eller øvrige omkostninger,
er Sælger berettiget til at regulere prisen med
sådanne dokumenterede stigninger.
4. LEVERING. Levering sker ab fabrik, DK-3490
Kvistgård. Al forsendelse sker for Købers regning og
risiko. Den af Sælger opgivne leveringstid skal regnes fra den dag, ordren modtages med alle
nødvendige oplysninger.
Såfremt Købers forhold forårsager forsinkelse af
ordrens effektuering, f.eks. ved tilføjelse eller
ændring i ordren, er Sælger, uden at det af Køber
kan betragtes som misligholdelse, berettiget til i alle
tilfælde, at forlænge leveringstiden i det omfang, det
efter omstændighederne må anses for påkrævet.
5. EMBALLAGE. De i tilbud og ordrebekræftelse
anførte priser omfatter ikke udgifter til emballage.
Emballagen eller anden beskyttelse, som under
normale transportforhold kræves for at forhindre
beskadigelse eller forringelse af leverancen debiteres
Køber. Standard EUR paller og pallerammer
anvendes hvor dette er muligt. Køber har ret til at
returnerer EUR paller og pallerammer for kreditering,
dog skal al returnering af emballage ske uden
omkostninger for Sælger.
6. BETALINGSBETINGELSER. Betalingsbetingelser
er 30 dage fra fakturadato. Såfremt denne betalingsfrist ikke overholdes, er Sælger berettiget til at
kræve morarenter med 2% pr. måned fra forfaldsdagen.

7. EJENDOMSFORBEHOLD, TILBAGEHOLDSRET
M.V. Sælger bevarer ejendomsretten til de leverede
varer, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt
efter gældende ret.
Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, er
Sælger berettiget til, ud over at kræve det solgte
tilbageleveret, at holde andre i ordre værende endnu
ikke effektuerede leverancer og/eller delleverancer
tilbage samt hindre overgivelse af leverede varer, alt
indtil Køber har berigtiget alle restancer med tillæg af
renter og omkostninger.
Såfremt Køber misligholder betalingsvilkårene, eller
Købers forhold i øvrigt efter Sælgers skøn gør fortsat
kreditgivning betænkelig, skal Sælger uanset
modstående aftale om betalingsvilkårene være
berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af
kontant betaling.
8. ANSVAR FOR FORSINKELSE. Indtræder forsinkelse har Sælger intet erstatningsansvar for tab,
herunder driftstab, tab af avance eller andet direkte
eller indirekte tab.
9. ANSVAR FOR MANGLER. Sælger forpligter sig
til at afhjælpe alle mangler, som skyldes konstruktion,
fremstilling eller materiale i overensstemmelse med
indholdet af nærværende bestemmelse.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er Køber
pligtig til straks at reklamere herover. Undlades
reklamation, eller reklamerer Køber for sent, mister
Køber adgang til at gøre mangelen gældende.
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som af Køber
gøres gældende overfor Sælger inden et år fra den
dag, leverancen anmeldes at være rede til levering.
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår
under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved
rigtig anvendelse. Det omfatter ikke mangler, der
skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig
montering fra Købers side, ændringer foretaget uden
Sælgers skriftelige samtykke, fejl ved nogen af
Købers udførte reparation eller normalt slid eller
forringelse. Efter at risikoen for leverancen er gået
over til Køber, har Sælger intet ansvar for mangler ud
over det ovenfor foreskrevne. Dette gælder ethvert
tab, manglerne måtte forårsage, herunder driftstab,
tab af avance og andet direkte eller indirekte tab.

side 8.1

ROLLTECHNIC

10. PRODUKTANSVAR. Sælger er kun ansvarlig for
personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl
eller forsømmelse begået af Sælger eller andre, som
han har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for
skade på fast ejendom eller løsøre.
Sælger er ikke ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Sælger måtte blive pålagt produktansvar over
for tredjemand, er Køber forpligtiget til at holde
Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers
ansvar er begrænset efter de tre foregående bestemmelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod
en af parterne om erstatningsansvar i henhold til
punkt 10, skal denne part straks underrette den
anden herom.
Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod en af den på
grundlag af en skade, som påstås forårsaget af
leverancen. Det indbyrdes forhold mellem Køber og
Sælger afgøres dog altid som angivet i punkt 15.
Disse begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke,
hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13. ÆNDRINGER. Sælger forbeholder sig ret til
ændringer af produkter uden dermed at forpligte sig
til at udføre samme ændringer på tidligere leverede
produkter. Sælger forbeholder sig ret til ændringer i
beskrivelser, kataloger og tegninger. Nævnte
materiale er at betragte som symboliserende og skal
ikke berettige Køber til noget krav mod Sælger,
medmindre Sælger skriftligt har garanteret materialet.
14. OPHAVSRET. Sælger har ophavsretten til
tegninger, styklister og beskrivelser af enhver art,
som anvendes i forbindelsen med fremstilling af de af
aftalen omfattende produkter.
15. VÆRNETING OG LOVVALG. Køber og Sælger
er enige om, at alle eventuelle tvister dem imellem
skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København,
jfr. dog punkt 10.
Køber og Sælger er enige om at alle eventuelle
tvister skal pådømmes efter dansk ret.
I det omfang andet ikke fremgår af nærværende
salgs- og leveringsbetingelser, finder lov nr. 102 af 6.
april 1906, jfr. bekendtgørelse nr. 28 af 31. januar
1980 om køb, anvendelse.

11. RETURNERING. Returnering af varer tillades
kun efter forudgående skriftlig accept af Sælger.
Retunerede varer forudsættes at være ubeskadigede
og retuneret med fragt og forsikring betalt af Køber.
12. FORCE MAJEURE. Følgende omstændigheder
medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter
aftalens indgåelse og forhindre dens opfyldelse:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som
parterne ikke er herre over, såsom brand, krig,
mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vareknaphed, inkassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt
mangler ved eller forsinkelse ved leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogle af de i dette
punkt nævnte omstændigheder.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig
nogen i punkt 12 omhandlet omstændighed, uden
ophold skriftligt at underrette den anden part om dens
opstående og ophør.
Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig
meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når
dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig
på grund af nogen i punkt 12 nævnte omstændighed.
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