Salg og leveringsbetingelser
1. Aftalegrundlag
1.1.

1.2.

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for
alle DYRHOLM vareleverancer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke
udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

5. Mangler og ansvarsbegrænsning
5.1.

DYRHOLM er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i materialer eller
udførelse, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling,
installation, opbevaring. Det er således en betingelse for Dyrholms
ansvar, at køber har anvendt det leverede på forskriftsmæssig og
forsvarlig måde samt ifølge Dyrholms eventuelle anvisninger.

5.2.

DYRHOLM kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering
inden rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse. En
leverance, der ikke afviger over 10% i forhold til den aftalte mængde,
Anses for at være en opfyldelse af den aftalte mængde.

5.3.

Køber bærer selv risikoen for, at Dyrholms leverance er egnet til formål,
der er særligt gældende for køber.

5.4.

Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har DYRHOLM ret til at
foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg. Kun såfremt
DYRHOLM ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpnings
forsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v.,
kan køber kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser
er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til
omkostningerne ved at udbedre manglen, og kan max. andrage den
aftalte købesum.

5.5.

DYRHOLM er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-,
avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller
andre brugere af Dyrholms leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning
til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og
genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte
være indføjet.

5.6.

I det omfang, DYRHOLM måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand,
er køber forpligtet til at holde DYRHOLM skadesløs i det omfang, et
sådant ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte
begrænsninger.

Købers egne indkøbsbetingelser mv. er ikke gældende i aftaleforholdet,
medmindre DYRHOLM skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2. Priser og betaling - ejendomsforbehold
2.1.

Alt salg sker til priser, som er gældende på leveringsdatoen.
Alle priser er excl.: -moms, -offentlige afgifter af enhver art, -emballage,
-transport -m.v. Tilbudspriserne er uforpligtende og kan til enhver tid
ændres uden varsel. Dyrholm har ret til at forhøje aftalte priser på ikke
leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af Dyrholms
underleverandører.
Tilbudspriser er beregnet efter at:
montagepladsen omkring området/-maskinerne er klargjort dvs.
eksisterende komponenter som er i og omkring området hvor
anlægget skal placeres, er afmonteret, pladsen er ryddet og gjort
fremkommelig for gaffeltruck eller kran.
evt. udsugningsrør, elinstallationer, m.m. ved og omkring
montagestedet er afmonteret.
Elinstallationer tilsluttes og monteres af og for kundens regning, af
Aut. El-installatør, som samtidig godkender el-sikkerheden vedr.
produktet.
Kunden montere produktet (medmindre andet er anført i tilbuddet)
eventuelle diæter og hotelophold i forbindelse med ekstern montage
Idriftsætning af produktet
2.2.

2.3.

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige
betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant
ved levering. Ved for sen betaling opkræves renter af forfaldne beløb
med 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid,
eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er
forpligtet hertil, har DYRHOLM ret til straks og uden yderligere varsel at
ophæve købet.
Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos
DYRHOLM, til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er
effektivt er betalt af køber.

6. Produktansvar
6.1.

DYRHOLM fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem DYRHOLM og
køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til
Dyrholms leverancer. DYRHOLM er ikke ansvarlig for skader på fast
Ejendom eller løsøre. Endvidere er DYRHOLM ikke ansvarlig for driftstab
tabt arbejdsfortjeneste eller nogen form for indirekte tab.

6.2.

Hvis DYRHOLM mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade
fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af Dyrholms
leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem DYRHOLM og køber
forpligtet til at friholde DYRHOLM for ethvert sådant krav samt dække
Dyrholms rimelige omkostninger til forsvar herimod. Køber er forpligtet til
at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler
produktansvarssagen mod DYRHOLM

3. Leveringstid og sted for Dyrholms leverance
3.1.

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre
andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af DYRHOLM.

3.2.

Alle leverancer sælges leveret på den i aftalen angivne adresse.

3.3.

Til dækning af disse omkostninger betaler køber det aftalte
forsendelsesgebyr.

3.4.

Levering anses for sket, når varen er kommet frem til det aftalte
leveringssted. Køber er forpligtet til at modtage varen fra fragtføreren på
det aftalte leveringssted.

.

7. Force majeure
7.1.

4. Undersøgelsespligt og reklamation
4.1.

Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af
leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret
kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en
mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give
DYRHOLM skriftlig meddelelse herom.

4.2.

Hvis køber for så vidt angår Dyrholm leverancer eller dele heraf
modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af
Dyrholm leverance, skal køber straks skriftligt videregive
reklamationen/foretage reklamation over for DYRHOLM. Overholder
køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangels eller
erstatningskrav over for DYRHOLM, ligesom køber i det indbyrdes
forhold mellem DYRHOLM og køber skal friholde DYRHOLM for ethvert
krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos DYRHOLM.

4.3.

Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget
skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre
alle mangels og erstatningskrav eller andre beføjelser gældende.

I tilfælde af force majeure er DYRHOLM fritaget for sine forpligtelser, så
længe force majeure-situationen består. Force majeure foreligger,
såfremt DYRHOLM eller Dyrholms underleverandører forhindres i at
opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser,
som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter,
brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, med mindre det kan
påvises, at DYRHOLM med rimelighed burde have forudset dette på
tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

8. Lovvalg og værneting.
8.1.

Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem DYRHOLM og køber skal
afgøres efter dansk ret ved Dyrholms hjemting eller Sø- og
Handelsretten i København, efter Dyrholms valg.

