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1. DEFINITIONER 
 

I disse Salgsbetingelser har nedenstående begreber den 
nedenfor anførte betydning: 

 
“Betingelser” betyder de i dette dokument fastsatte 
betingelser, samt alle specielle betingelser, der er aftalt 
skriftligt mellem en Underskriftsberettiget person på vegne af 
Virksomheden og Kunden. 
 
“Grov Uagtsomhed” betyder en handling eller en undladelse, 
der involverer enten en undladelse af at være opmærksom på 
alvorlige konsekvenser, som en ansvarsbevidst aftalepartner 
normalt ville forudse som værende sandsynlige, eller en 
bevidst tilsidesættelse af konsekvenserne af en sådan 
handling eller undladelse. 

 
“Kontrakt” betyder en kontrakt angående levering af Varer 
omfattet af disse Betingelser. 

 
“Kunden” betyder den person, som vil købe Varer af 
Virksomheden. 

 
“Ordre” betyder et Skriftligt dokument, hvorved Kunden 
bestiller Varer hos Virksomheden. 

 
“Part” betyder henholdsvis Virksomheden eller Kunden, og 
“Parterne” betyder Virksomheden og Kunden i fællesskab. 

 
“Skriftlig” betyder kommunikation i kraft af et dokument 
underskrevet af begge Parter eller pr. brev, telefax eller e-
mail.  
 
“Underskriftsberettiget person på vegne af Virksomheden” 
betyder en person, som er bemyndiget til at underskrive på 
vegne af Virksomheden. 
 
“Varer” betyder de produkter og, hvor konteksten tillader det, 
de serviceydelser, der skal leveres af Virksomheden iht. 
Kontrakten.  
 
“Virksomheden” betyder Saint-Gobain Ecophon AB. 

 
2. KONTRAKT 

 
2.1 Alle Ordrer accepteres af Virksomheden under iagttagelse 
af disse Betingelser, og disse Betingelser må alene ændres 
efter Skriftlig aftale med en Underskriftsberettiget person i 
Virksomheden. 

 
2.2 Alle Ordrer, der afgives af Kunden til Virksomheden, vil først 
være gældende, når de er accepteret Skriftligt af 
Virksomheden. Virksomhedens Skriftlige accept vil indeholde 
både en beskrivelse af de bestilte Varer, mængden, 
salgsprisen, og leveringstidspunktet, og de vil være at betragte 
som modtaget af Kunden 2 arbejdsdage efter at være afsendt. I 
tilfælde af en uoverensstemmelse mellem Ordre og 
ordrebekræftelse vil indholdet af dokumenterne have forrang i 
følgende rækkefølge: 

- Ændringer i Betingelserne aftalt Skriftligt i 
overensstemmelse med punkt 2.1 

- Betingelserne 
- Virksomhedens skriftlige bekræftelse 
- Kundens Ordre  

 

 
 
 

 
 
 
 
2.3 Ordrer kan alene annulleres efter Skriftlig aftale med en 
Underskriftsberettiget person hos Virksomheden indenfor 3 
dage efter Virksomhedens bekræftelse af Ordren. Kunden skal 
kompensere Virksomheden for enhver omkostning, tab eller 
udgift, som måtte være påført Virksomheden som følge af en 
sådan annullering. Hvis Ordren vedrører Varer, der ikke er 
standard, dvs. Varer som ikke normalt lagerføres af 
Virksomheden, skal Kunden tillige betale prisen for disse Varer 
i overensstemmelse med Virksomhedens Skriftlige bekræftelse 
ved annullering. 
 

 
2.4 Kunden er ansvarlig for rigtigheden af designtegninger eller 
specifikationer i relation til de Varer, som Kunden overdrager til 
Virksomheden. Kunden er tillige ansvarlig for at tilvejebringe 
alle nødvendige oplysninger i relation til Varerne i så 
tilstrækkelig god tid, at Virksomheden kan opfylde Kontrakten i 
overensstemmelse med dens Betingelser. 
 

3. INFORMATION 
 

3.1 Al information og data indeholdt i generel 
produktdokumentation og prislister, der udleveres af 
Virksomheden, vil udelukkende være bindende i det omfang, at 
de med Skriftlig reference er omfattet af Kontrakten. 
 

4. PRISER 
 

4.1 Prisen for Varerne skal være den pris, som anvendes af 
Virksomheden på datoen for leveringen af Varerne, medmindre 
der Skriftligt er aftalt en fast pris mellem Parterne. Medmindre 
andet udtrykkeligt er aftalt, beregnes de anførte priser Ab 
Fabrik (Ex Works) Incoterms 2010 (EXW). De anførte priser er 
eksklusive moms og andre skatter, told og øvrige afgifter.  

 
4.2 De anførte eller tilbudte priser er baseret på de 
omkostninger, der er gældende på det tidspunkt, hvor priserne 
er afgivet eller aftalt. Uanset førnævnte er Virksomheden 
berettiget til at justere prisen for Varerne efter datoen for 
bekræftelsen af Kundens Ordre med det beløb, der måtte være 
nødvendigt for at dække enhver stigning eller pålæg af enhver 
told, afgift eller skat, der skal betales for Varerne. 
Virksomheden skal afgive passende varsel vedrørende alle 
sådanne stigninger. 
 
4.3 De anførte eller tilbudte priser er gældende for den af 
Kunden anførte mængde og i den af Kunden afgivne 
information på tidspunktet for afgivelsen af Ordren. Såfremt der 
afgives Ordrer i en mindre mængde end oprindeligt aftalt 
mellem Parterne, eller hvis der er ændringer i specifikationer 
eller leveringsdatoer, eller hvis en forsinkelse forårsages på 
grund af Kundens instrukser eller mangel på instrukser, er 
Virksomheden berettiget til at justere prisen for de bestilte Varer 
for at tage højde for sådanne afvigelser. 

 
5. BESIGTIGELSE 

 
5.1 Kunden skal besigtige Varerne på stedet og tidspunktet for 
aflæsning eller afhentning. 

 
5.2 Hvis den i punkt 5.1 nævnte besigtigelse viser, at Varerne 
eller dele heraf ikke er i overensstemmelse med Kontrakten, 
skal Kunden informere Virksomheden Skriftligt senest næste 
arbejdsdag efter aflæsning henholdsvis afhentning. Såfremt 
Kunden undlader at informere Skriftligt herom inden for den 
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førnævnte frist, vil Varerne være at betragte som værende 
godkendt af Kunden.  

5.3 Ved modtagelse af Kundens Skriftlige meddelelse iht. punkt 
5.2, skal Virksomheden afhjælpe enhver mangel ved Varerne, 
som anført i punkt 9 nedenfor.   

6. LEVERING, RISIKOOVERGANG

6.1 Enhver aftalt handelsbetingelse skal fortolkes i 
overensstemmelse med Incoterms 2010. 

6.2 Såfremt der ikke er aftalt nogen specifik handelsbetingelse 
Skriftligt, skal levering ske Ab Fabrik (Ex Works), jf. punkt 4.1. 

6.3 Uanset eventuelle modsætninger heri skal risikoen for 
Varerne overgå fra Virksomheden til Kunden på 
leveringstidspunktet. 

6.4 Hvis Virksomheden, i tilfælde af levering Frit Fragtfører 
(FCA), skal påtage sig at sende Varerne til en destination anført 
af Kunden, vil risikoen for Varerne overgå senest, når Varerne 
er overdraget til den første transportør.  

6.5 Hvor det er muligt, skal alt leveret materiale installeres i 
overensstemmelse med de instruktioner, der er anført i 
Virksomhedens installationsvejledninger.  

7. LEVERINGSTIDSPUNKT, FORSINKELSE

7.1 Virksomheden anfører Leveringstidspunktet i den skriftlige 
bekræftelse i henhold til punkt 2.2. 

7.2 Såfremt Virksomheden forventer, at det ikke vil være muligt 
at levere Varerne på leveringstidspunktet, vil Virksomheden 
informere Kunden herom uden ugrundet ophold, samt anføre 
årsagen til forsinkelsen og, hvis det er muligt, hvornår levering 
kan forventes.  

7.3 Såfremt en forsinkelse af leveringen er helt eller delvist 
forårsaget af en omstændighed som nævnt i punkt 11, af en 
handling eller undladelse fra Kundens side, eller af andre 
omstændigheder der kan tilskrives Kunden, er Virksomheden 
berettiget til at forlænge leveringstiden med en periode, der er 
rimelig under hensyntagen til alle sagens omstændigheder. 
Denne bestemmelse vil være gældende, uanset om årsagen til 
forsinkelsen sker før eller efter det aftalte leveringstidspunkt. 

7.4 Hvis Varerne ikke leveres på leveringstidspunktet og punkt 
7.3 ikke kan anvendes, er Kunden berettiget til konventionalbod 
fra den dato, hvor levering skulle have fundet sted. 

7.5 Konventionalboden skal betales med en sats på 0,5 % af 
nettokøbesummen for Varerne, som forsinkelsen vedrører, for 
hver fulde uge af forsinkelsen. Konventionalboden kan ikke 
overstige 7,5 % af nettokøbesummen for Varerne, som 
forsinkelsen vedrører. 

7.6 Konventionalboden forfalder ved Kundens Skriftlige påkrav, 
men ikke før end leveringen er fuldført eller Kontrakten opsiges 
iht. punkt 7.9. 

7.7 Kunden fortaber sin ret til konventionalbod, hvis denne ikke 
har fremsat Skriftligt krav om en sådan konventionalbod 
indenfor 3 måneder efter det tidspunkt, hvor levering skulle 
have fundet sted. 

7.8 Såfremt en forsinkelse med leveringen er af en sådan 
karakter, at Kunden er berettiget til den maksimale 
konventionalbod anført i punkt 7.5 og hvis Varerne fortsat ikke 
er leveret, kan Kunden Skriftligt stille krav om levering indenfor 

en endegyldig rimelig periode, som ikke skal være mindre end 
én kalenderuge. 

7.9 Såfremt Virksomheden ikke leverer indenfor en sådan 
endegyldig periode (jf. punkt 7.8), og dette ikke skyldes 
omstændigheder, der kan tilskrives Kunden, så kan Kunden 
ved Skriftlig meddelelse til Virksomheden opsige Kontrakten for 
så vidt angår den del af Varerne, der som følge af 
Virksomhedens manglende levering ikke anvendes som 
påtænkt af Parterne, og Kunden skal derefter som eneste 
økonomiske kompensation være berettiget til tilbagebetaling af 
enhver købesum betalt til Virksomheden i forhold til de Varer, 
der er omfattet af opsigelsen. 

7.10 Konventionalbod iht. punkt 7.5 og opsigelse af Kontrakten 
iht. punkt 7.9 vil være de eneste tilgængelige midler for Kunden 
i tilfælde af forsinkelse fra Virksomhedens side. Alle øvrige krav 
i henhold til lovgivning, kontrakt, skadevoldende handling eller 
andet retsligt begreb overfor Virksomheden baseret på en 
sådan forsinkelse vil være udtrykkeligt undtaget, undtagen hvor 
Virksomheden har udvist Grov Uagtsomhed. 

7.11 Hvis Kunden forventer, at han ikke vil kunne modtage 
levering af Varerne på leveringstidspunktet, skal Kunden straks 
orientere Virksomheden herom Skriftligt og anføre årsagen 
hertil, samt, hvis det er muligt, anføre det tidspunkt, hvor 
Kunden er i stand til at modtage leveringen. 

7.12 Virksomheden kan ved Skriftligt varsel kræve, at Kunden 
modtager leveringen indenfor en endegyldig rimelig periode. 

7.13 Hvis Kunden, af en årsag der ikke kan tilskrives 
Virksomheden, ikke accepterer levering indenfor en sådan 
periode (jf. punkt 7.12), kan Virksomheden ved Skriftligt varsel 
opsige Kontrakten helt eller delvist. Virksomheden vil da være 
berettiget til kompensation for det tab, denne måtte lide på 
grund af Kundens misligholdelse, inkl. ethvert følge- eller 
indirekte tab.  

8. BETALING, MODKRAV, EJENDOMSFORBEHOLD

8.1 Medmindre andet er aftalt Skriftligt, skal betaling ske inden 
30 kalenderdage efter fakturadato. Betaling skal effektueres i 
den valuta, der er fastlagt i ordrebekræftelsen.  

8.2 Uanset den anvendte betalingsmetode vil betaling ikke blive 
betragtet som værende foretaget, førend Virksomhedens konto 
uigenkaldeligt er krediteret for det skyldige beløb. 

8.3 Hvis Kunden ikke betaler på den anførte dato, vil 
Virksomheden være berettiget at opkræve renter fra den dato, 
hvor betalingen forfaldt til betaling. Rentesatsen skal være 
rentesatsen for sen betaling fastsat af den svenske rentelov 
(1975:635). 

8.4 I tilfælde af forsinket betaling og Kunden ikke kan yde en 
aftalt sikkerhed på den anførte dato, da kan Virksomheden, 
efter at have varslet Kunden herom Skriftligt, indstille sin 
opfyldelse af Kontrakten, indtil denne modtager betaling, eller i 
givet fald indtil Kunden tilvejebringer den aftalte sikkerhed. 

8.5 Såfremt Kunden ikke har betalt det forfaldne beløb indenfor 
en kalenderuge, er Virksomheden berettiget til at ophæve 
Kontrakten ved Skriftligt varsel til Kunden og, i tillæg til renter 
og kompensation for inddrivelsesomkostninger iht. dette punkt 
8, at kræve kompensation for det tab, som dette måtte 
involvere.  

8.6 Kunden må ikke tilbageholde betaling for en faktura eller et 
andet skyldigt beløb til Virksomheden på grundlag af en 
berettigelse til modregning eller modkrav, som Kunden måtte 
have eller hævde at have af hvilken som helst årsag. 
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8.7 Virksomheden er på ethvert tidspunkt berettiget til at 
modregne ethvert udestående eller krav, uanset 
beskaffenheden, som Virksomheden måtte have overfor 
Kunden med ethvert beløb, som Virksomheden måtte skylde 
Kunden. 
 
8.8 Virksomheden og Kunden er enige om, at Varerne forbliver 
Virksomhedens ejendom, indtil Varerne er betalt fuldt ud til 
Virksomheden, i det videst mulige omfang, som et sådant 
ejendomsforbehold er gyldigt under gældende lov.  
 
8.9 Kunden skal, på Virksomhedens anmodning, hjælpe 
Virksomheden med at tage de nødvendige foranstaltninger for 
at beskytte Virksomhedens ejendomsret til Varerne. 
 
8.10 Ejendomsforbeholdet under dette punkt influerer ikke på 
risikoens overgang iht. punkt 6. 
 

9. MANGELSANSVAR 
 

9.1 Medmindre Virksomheden udtrykkeligt har aftalt Skriftligt, at 
en særskilt garanti skal være gældende for Varerne, skal 
Virksomheden – i henhold til bestemmelserne i dette punkt 9 – 
udbedre enhver mangel eller uoverensstemmelse (herefter 
benævnt mangel/mangler) ved Varerne, der kan henføres til 
fejlbehæftet design, materialer eller fremstilling. Hvis 
bestemmelserne i en sådan særskilt garanti måtte være i strid 
med dette punkt 9, skal bestemmelserne i en sådan garanti 
være gældende. 

 
9.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler, som: 
 
9.2.1 måtte opstå fra leverede materialer eller et design 

anført og specificeret af Kunden, medmindre andet er 
Skriftligt aftalt med Virksomheden, 
 

9.2.2 måtte opstå under andre driftsbetingelser end anført i 
Kontrakten, 

 
9.2.3 måtte være en følge af Kundens overtrædelse af punkt 

6.5, 
 
9.2.4 er forårsaget af omstændigheder, der opstår, efter 

risikoen for Varerne er overgået til Kunden, f.eks. 
mangler som skyldes forsætlig, uagtsom eller 
hændelig skade, forkert vedligeholdelse, fejlagtig 
installation eller opbevaring, flytning af bygninger eller 
disses komponenter, eller installation af applikation 
med eller uden Virksomhedens forudgående viden, 
forkert reparation foretaget af Kunden, eller 
forandringer udført af Kunden uden Virksomhedens 
Skriftlige godkendelse; eller 

 
9.2.5 er forårsaget af normal slitage. 
 
9.3 Virksomhedens ansvar skal være begrænset til mangler, 
der opstår indenfor en periode af et år efter levering. Hvis 
anvendelse af Varerne overstiger det aftalte, eller hvad der er 
normalt, skal denne periode reduceres proportionalt. 
 
9.4 Når en mangel ved en del af Varerne er blevet udbedret, vil 
Virksomheden være ansvarlig for mangler ved den reparerede 
eller udskiftede del under de samme vilkår og betingelser og 
garantiperiode, som de der gælder for de oprindelige Varer. 
Dermed bliver den i punkt 9.3 nævnte ansvarsperiode ikke 
forlænget med hensyn til enhver repareret eller udskiftet del af 
Varerne. For at undgå enhver tvivl vil Virksomheden ikke være 
ansvarlig for mangler ved enhver del af Varerne i mere end et 
år fra datoen for den første levering af Varerne. 
 

9.5 Kunden skal indenfor tre (3) arbejdsdage informere 
Virksomheden Skriftligt om enhver mangel, der måtte opstå. En 
sådan meddelelse må under ingen omstændigheder gives 
senere end to (2) uger efter udløbet af perioden anført i punkt 
9.3 respektive punkt 9.4. Meddelelsen skal indeholde en 
detaljeret beskrivelse af manglen. Hvis Kunden undlader at 
informere Virksomheden Skriftligt om en mangel indenfor 
tidsfristen anført i dette punkt 9.5, vil denne miste sin ret til at få 
manglen udbedret. 
 
9.6 Hvis manglen er af en sådan karakter, at den kan forårsage 
skade, skal Kunden straks informere Virksomheden Skriftligt. 
Kunden bærer risikoen for skade på Varerne som resultat af 
dennes undladelse af at informere herom. Kunden skal træffe 
de rimelige foranstaltninger for at minimere skader og skal i den 
henseende overholde instrukser fra Virksomheden. 
 
9.7 Ved modtagelsen af en meddelelse under punkt 9.5 skal 
Virksomheden for egen regning udbedre manglen uden unødigt 
ophold ved reparation eller udskiftning, efter Virksomhedens 
skøn. 
 
9.8 Reparation skal foregå på det sted, hvor Varerne er 
placeret, medmindre Virksomheden bedømmer, at det er mere 
hensigtsmæssigt, at Varerne sendes til Virksomheden eller til 
en adresse anført af Virksomheden, i hvilket tilfælde Varerne 
skal sendes til den af Virksomheden anførte destination for 
Virksomhedens risiko og regning. 
 
9.9 Hvis manglen kan udbedres ved udskiftning eller reparation 
af en mangelfuld del, og hvis afmontering og geninstallation af 
den pågældende del ikke kræver speciel viden, kan 
Virksomheden forlange, at den mangelfulde del sendes til 
Virksomheden eller til en destination anført af denne. I så fald 
har Virksomheden opfyldt sine forpligtelser med hensyn til 
manglen, når denne leverer en korrekt repareret del eller en del 
til udskiftning til Kunden. 
 
9.10 Kunden skal for egen regning give adgang til Varerne og 
sørge for indgriben i andet udstyr end Varerne i det omfang, at 
dette er nødvendigt for at udbedre manglen. 
 
9.11 Medmindre andet er aftalt, skal nødvendig transport af 
Varerne eller dele heraf til og fra Virksomheden i forbindelse 
med udbedring af de mangler, som Virksomheden er ansvarlig 
for, ske for Virksomhedens risiko og regning. Kunden skal følge 
Virksomhedens instrukser i forbindelse med en sådan 
transport. 
 
9.12 Medmindre andet er aftalt, skal Kunden betale alle 
yderligere omkostninger, som Virksomheden måtte pådrage sig 
ved at udbedre en mangel, der skyldes, at Varerne er placeret 
på et andet sted end den placering, der er anført ved 
udarbejdelsen af Kontrakten for Virksomhedens levering til 
Kunden eller – hvis der ikke er anført en destination – 
leveringsstedet.. 
 
9.13 Mangelfulde dele, som er blevet udskiftet, skal – på 
Virksomhedens anmodning – stilles til rådighed for 
Virksomheden og vil i sådanne tilfælde være Virksomhedens 
ejendom. I alle andre tilfælde vil mangelfulde dele, som er 
blevet udskiftet, forblive Kundens ejendom, og Virksomheden 
vil ikke have nogen forpligtelse med hensyn til bortskaffelse, 
mv. af sådanne mangelfulde dele.  
 
9.14 Hvis Virksomheden beslutter sig for, efter sin egen 
rimelige vurdering, at denne ikke vil kunne opfylde sine 
forpligtelser under punkt 9.7, skal denne informere Kunden 
Skriftligt herom uden unødigt ophold.  
 
9.15 Når Virksomheden har afgivet et sådant varsel, som anført 
under punkt 9.14, 
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a) vil Kunden være berettiget til en reduktion af købsprisen i 
forhold til den reducerede værdi af Produktet, under 
forudsætning af, at en sådan reduktion under ingen 
omstændigheder kan overstige tyve (20) % af købsprisen, eller 
b) hvor manglen er så væsentlig, at den væsentligt berøver 
Kunden fordelen ved Kontrakten med hensyn til Varerne eller 
en væsentlig del heraf, kan Kunden opsige Kontrakten ved 
Skriftligt varsel til Virksomheden med hensyn til en sådan del af 
Varerne, der som konsekvens af manglen ikke kan anvendes 
som tilsigtet af Parterne. 
 
9.16 Reparation eller udskiftning iht. punkt 9.7 og opsigelse af 
Kontrakten iht. punkt 9.15 vil være de eneste midler til rådighed 
for Kunden i tilfælde af mangelsansvar for Virksomheden. Alle 
andre krav som følge af lovgivning, aftale,, skadevoldende 
handlinger eller andre retlige begreber mod Virksomheden 
baseret på et sådant mangelsansvar vil udtrykkeligt være 
undtaget, med undtagelse af hvor Virksomheden har udvist 
Grov Uagtsomhed.  
 

10. SKADE FORÅRSAGET AF VARER 
 

10.1Virksomheden er ikke ansvarlig for materiel skade 
forårsaget af Varerne, efter de er blevet leveret til Kunden. Ej 
heller vil Virksomheden være ansvarlig for skade på produkter 
fremstillet af Kunden eller på produkter, som Kundens 
produkter er en del af. 

 
10.2 Hvis Virksomheden pådrager sig ansvar overfor en 
tredjepart for materiel skade, som beskrevet i punkt 10.1, skal 
Kunden kompensere, forsvare og skadesløsholde 
Virksomheden. 
 
10.3 Hvis et erstatningskrav, som beskrevet i dette punkt, 
fremsættes af en tredje part mod Kunden, skal Kunden straks 
informere Virksomheden herom Skriftligt. 
 
10.4 Kunden er forpligtet til at lade sig (med-)stævne ved retten 
eller en voldgiftsret til vurdering af erstatningskrav mod 
Virksomheden, baseret på skade angiveligt forårsaget af 
Varerne.  Ansvaret imellem Virksomheden og Kunden skal 
imidlertid afgøres i henhold til punkt 16. 
 
10.5 Begrænsning af Virksomhedens ansvar i det første afsnit 
af dette punkt vil ikke være gældende, når Virksomheden har 
gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed. 

 
11. FORCE MAJEURE 

 
11.1 Virksomheden er berettiget til at indstille udførelsen af 
enhver af sine forpligtelser iht. Kontrakten i det omfang, at en 
sådan udførelse hindres eller gøres urimeligt besværlig som 
følge af Force Majeure, hvilket betyder en eller flere af de 
efterfølgende omstændigheder: arbejdskonflikter og andre 
omstændigheder udenfor Virksomhedens kontrol, så som 
brand, krig, omfattende militær mobilisering, opstand, 
tvangsudskrivning, beslaglæggelse, embargo, restriktioner i 
anvendelse af elektricitet, valuta og eksportrestriktioner, 
epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturbegivenheder, 
terrorangreb, samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra 
underleverandører forårsaget af en sådan omstændighed som 
nævnt i dette punkt. 
 
 

12. INSOLVENS 
 

12.1 I tilfælde af, at Kunden tilkendegiver sin manglende evne 
til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder, bliver  
erklæret konkurs, træder i likvidation eller rekonstruktion, eller 
indgår akkord med sine kreditorer eller får udpeget en 
bobestyrer eller efter Virksomhedens rimelige mening ellers kan 

betragtes som insolvent, kan Virksomheden: 
 

12.1.1 kræve forudbetaling af yderligere leverancer 
 

12.1.2 annullere eller suspendere yderligere leverancer til 
Kunden iht. enhver Kontrakt uden ansvar fra 
Virksomhedens side; eller 

 
12.1.3 uden præjudice for den generelle natur af punkt 8 i 

disse Betingelser udøve enhver af sine rettigheder i 
henhold til dette punkt.  

 
13 FORVENTET MISLIGHOLDELSE 

 
13.1 Uagtet andre bestemmelser i disse Betingelser omkring 
suspension er Virksomheden berettiget til at suspendere 
opfyldelsen af dennes forpligtelser under Kontrakten, når det 
fremgår af omstændighederne, at Kunden ikke kan opfylde sine 
forpligtelser. Hvis Virksomheden suspenderer sin opfyldelse af 
Kontrakten, skal denne straks informere Kunden herom 
Skriftligt. 
 
14 ANSVARSBEGRÆNSNING 

 
14.1 Uagtet hvad der måtte være anført i strid med Betingelser 
eller andre dokumenter omfattet af Kontrakten, er 
Virksomheden ikke ansvarlig overfor Kunden for 
produktionstab, driftstab, brugstab, mistede kontrakter eller for 
andre deraf følgende eller indirekte tab af enhver art. 
 
15 ØKONOMISKE SANKTIONER 
 
15.1 Kunden påtager sig at overholde alle gældende love, 
inklusive eksportkontrol og lovgivning omkring økonomiske 
sanktioner. Gældende bestemmelser omkring eksportkontrol 
og/eller økonomiske sanktioner varierer, afhængigt af 
transaktionen, og kan inkludere instrumenter vedtaget af FN, 
USA, EU og/eller individuelle lande eller grupper af lande.  
 
15.2 I særdeleshed må Kunden ikke videresælge eller på 
anden vis levere Varerne (det være sig som enkeltstående 
produkt eller service, eller som en del af ethvert andet produkt 
eller service) til en person eller virksomhed, hvis det kunne 
medføre en overtrædelse af gældende eksportkontrol-
bestemmelser og/eller økonomiske sanktioner, eller en 
overtrædelse af eksportlicenser udstedt af en myndighed.  
 
15.3 I tilfælde af, at Virksomheden har rimelig grund til at tro, at 
Kunden har eller påtænker ikke at overholde førnævnte 
eksportkontrollove og bestemmelser, kan Virksomheden efter 
meddelelse til Kunden og uden præjudice for andre rettigheder, 
suspendere levering iht. Kontrakten, indtil Kunden er i stand til 
at tilvejebringe dokumentation for, at en overtrædelse ikke vil 
forekomme. Hvis Kunden undlader dette indenfor tredive (30) 
dage efter Virksomhedens meddelelse, er Virksomheden 
berettiget til at opsige Kontrakten uden erstatningsansvar 
overfor Kunden.  
 
15.4 Virksomheden er berettiget til at suspendere sin opfyldelse 
af Kontrakten uden erstatningsansvar overfor Kunden, hvis nye 
økonomiske sanktioner og/eller eksportbestemmelser træder i 
kraft og umuliggør eller ulovliggør udførelsen af Kontrakten for 
Virksomheden. 
 
16 TVISTER OG GÆLDENDE LOV 

 
16.1 Disse Betingelser skal være gældende, udlægges og 
fortolkes i alle henseender i henhold til den materielle 
lovgivning i Sverige, med undtagelse af lovvalgsregler  og uden 
hensyntagen til FN’s Convention for the International Sale of 
Goods (CISG). 
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16.2 Enhver tvist, kontrovers eller krav, der måtte opstå som 
følge af eller i forbindelse med disse Betingelser, eller en 
overtrædelse, ophør eller ugyldighed heraf, skal endeligt 
afgøres ved voldgift ved Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (the Abitration Institute of the Stockholm 
Chamber og Commerce). 
 
16.3 Regler for Förenklat Skiljeförfarande (Expedited 
Arbitration) skal være gældende, når det omtvistede beløb ikke 
overstiger SEK 100,000. Hvis det omtvistede beløb overstiger 
SEK 100,000, skal voldgiftsreglerne være gældende. 

 
16.4 Voldgiftsrettens sæde skal være i Helsingborg, Sverige. 
Det sprog, der skal anvendes under voldgiftsbehandlingen, skal 
være engelsk, medmindre Parterne aftaler andet Skriftligt. 

_______________ 
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APPENDIX 

1. LEVERING

Leverancer for over DKK 15.000,- excl. moms leveres fragtfrit 
inden for landets grænser. Ved mindre leverancer, betaler 
køber fragten. 

Leveringsbetingelser iht. ordrebekræftelse er DAP og altid til 
vognkant. Ønskes hjælp til aflæsning i form af truck, kran, lift 
eller andet, skal dette rekvireres af køber selv. Dog kan køber 
bestille læssebagsmæk på bilen, hvis dette oplyses ved 
ordreafgivelse. 

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads 
eller anden af køber anvist leveringssted debiteres køber, 
ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at han 
ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid. 

2. RETURVARER

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og 
mangelfri stand og i hel, original emballage inden 3 måneder 
fra vor levering. Specielt indkøbte varer tages ikke retur. 
Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 30%, dog 
minimum DKK 2.000,- af indkøbspris excl. moms ved franko 
levering til vor plads eller andet af os anvist sted. Returbar 
emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 
1 måned fra vor levering. 

3. MANGLER

Køber må straks ved modtagelsen gennemgå de leverede 
varer for at sikre, at disse er mangelfri. Køber forpligter sig til at 
kvittere for leverancen ved modtagelse og skrive anmærkning 
på fragtbrevet, hvis der er grund til dette. Såfremt der 
konstateres mangler, for hvilke vi hæfter, og som ikke kan 
anses for uvæsentlige, er køber berettiget til at hæve købet for 
den pågældende levering, med mindre vi foretager omlevering 
inden for et rimeligt tidsrum. Hæves købet, er køber pligtig til at 
stille de leverede varer til sælgers rådighed i samme stand, 
som de var ved leveringen. 

Vi påtager os intet erstatningsansvar for mangelfulde varer eller 
skader som følge af varens uhensigtsmæssige brug eller 
oplagring, ligesom vi ikke kan ifalde erstatningsansvar for 
størrelses- og farvenuancer. 

Køber må dog forinden opsætning af varen sikre sig, at 
uønskede variationer i farve og størrelse ikke forekommer, og 
at varen i øvrigt er i overensstemmelse med bestillingen. 

4. KUNDEOPLYSNINGER

Vi gør opmærksom på, at vi løbende opdaterer kunde- og 
kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra 
CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.  


