SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER
§1. Ladningsvarer og salg efter prøve. Sælger er, såfremt det drejer sig om ladningsvarer, berettiget til at
levere 10% mere eller mindre end det aftalte kvantum.
Køber kan ikke påberåbe sig mindre afvigelser fra afgivne prøver.
§2. Emballage. Ved salg inklusive emballage tages denne ikke retur. Ved salg eksklusive emballage,
faktureres denne særskilt, og det fakturerede beløb vil blive krediteret, hvis emballagen returneres franko i
uskadt stand inden 60 dage fra fakturadato.
§3. Pris og omkostningsforhold. Såfremt der efter handlens indgåelse indføres nye eller højere afgifter,
herunder fragtrater og forsikringspræmier, debiteres disse køber.
Kursændringer vil blive krediteret/debiteret køber, dog kun såfremt der på forsiden af nærværende
faktura/ordrebekræftelse er angivet, hvilken møntsort der er relevant for handlen.
I de tilfælde, hvor køber skal drage omsorg for transporten fra lager, skib, bane, etc., og der indtræder
forsinkelse hermed, er køber uanset grunden til forsinkelsen pligtig til at skadesløsholde sælger for de deraf
flydende omkostninger, såsom lageromkostninger, arbejdsløn, vognleje m.v.
Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende incoterms.
§4. Leveringshindringer af force majeure karakter. Sælger er ikke pligtig til at levere eller betale erstatning
til køber, såfremt levering hindres eller gøres uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig på grund af
uforudsete hindringer, der indtræder efter aftalens indgåelse; som eksempler på sådanne kan nævnen:
naturbegivenheder, mobilisering, krig, blokade, oprør, konflikter op arbejdsmarkedet, energikrise,
maskinskade, brand, epidemier, statsindgreb, herunder nægtelse af eksport og importbevilling samt
indførelse af deponeringsordninger.
Specielt nævnes, at denne bestemmelse også omfatter den situation, at sælger ikke kan skaffe normale,
egnede transportmuligheder.
§5. Betaling. Betaling skal ske senest den dato der står anført på faktura. Sker dette ikke er sælgeren
berettet til at kræve rente i henhold til den på fakturaen anførte rentesats. Såfremt køber efter handlens
indgåelse antages at være ude af stand til at betale eller er kommet under konkurs, er sælger berettet til at
ophæve handlen.
§6. Købers beføjelser i forbindelse med sælgers misligholdelse. Ved misligholdelse fra sælgers side er
køber ikke berettet til at hæve handlen, men kan alene kræve omlevering eller ved kvalitetsmangler,
efterlevering. Køber kan kræve at sælger foretager afhjælpning. Hvis det fra sælgers side er umuligt at
foretage afhjælpning kan køber ophæve handelen. Derudover kan køber kræve erstatning jvf.
nedenstående.
Ved mangler kan køber alene kræve erstatning for varens ringere værdi.
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Et erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet.
§7. Produktansvar. Sælger kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan 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, som indetræder mens det er i købers
besiddelse.
Sælger kan ikke blive stillet for ansvar for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.
Køber er forpligtet til at holde sælger skadesløs for produktansvar gjort af tredjemand i samme omfang som
ovenfor anførte.
§8. Reklamation. Reklamation fra købers side skal skriftlig ske inden for 8 dage fra varens modtagelse for at
være rettidig.
§9. Tvistigheder. Tvister kan kun indbringes ved sø og handelsretten i København og med anvendelse af
dansk ret.
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