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L Nedenstirendc
almindeligeleveringsbetingelser
tindcr anvendelse.
sil'rrrnt par
teme skrifiligt eller pi andenmide har attaltdem. Gelder Ieveringsbetingelserne
for
en leverance,skal eventuellefiavigelserske vcd skriftlig aliale ntcllem pllrterne.

2. Oplysningeriproduktinfbrmationogprislistererkunbindendeidetomlang,
aftalenudtrykkeligt henvisertil dem.

3. Alle tegningerog andre tekniskedokunrentervedrgrcrrdestdbegodscteller
fremstillingenheraf,som f6r eller elter aftalensindgielseoverladesfra den enepart
til den anden,tilhOrerden part, som har udleverctdem.Modtagnetegninger,andrc
tekniskedokumentereller teknisk informationkan ikke uden samtykkefia den anden part anvendestil andetend det, der var formilet med overladelsen.Udcn samtykke lra den andenpart mi det nrvnte materialcikke kopieres,reproouceres,
overgives til eller pi andenmide bringestil tredjemandskundskab.

4 . M o d c l l c r ,v r r k t l l j 0 g u d s t y r s. 0 n rk p b e r e nt i l v e j c b r i r g etri l o p l y l d c l s ca l a l t a len, lbrbliver hansejendom.KOberenskal betalefbr selgerenskontrol,justeringog
kompietteringal kllberensmodcller,verktoj eller udstyr.
5. Modeller, v€rktOj ellcr udstyr, som sclgeren tilvejebringerril optyldclse af
aftalen,skal betaiesaf koberenog bliver hansejendom.Hansejcndomsretomfatter
dog ikkc sielgcrcnsindll,lbs-og efterlgdningssystcm.
Selgerenskal nrerkc modcllcr,
v€rktoj og udstyr,som tilhorer kOberen.
Sclgeren har dog rc1til, hell eller delvist.at nicglc at udlevcremodeller.vrerktpj
eller udstyt sonrhan har lremstillet eller ladet frenstille, hvis det med rirnelighed
kan antages,at hanstekniskeerfaringerdervedblotlicgges,og han som t0lge heralpirfpresct cltcr ornstondighederne
nevneverdigt tab. Selgeren skal i si lald godt
gttre klberen vardien af det tilbageholdte.
SAfrenrtdet pihviler srelgerenat flemsrille modcllcr eller vrcrktoj,skal koberen
betaleomkostningerneved geniiemstillingeller reparationpi grund al slitage.Det
sammegreldervcd genfremstillingeller reparationuf andreirsagcr, sorn ikke skyldes srelgeren.
6. Selgerenmi ikke uden kOberenstilladelseanvendekOberensnodeller. vrrktoj og udstyr til andet lbrrril cnd opfyldclscaf alialen. Siidanncmodeller,vtrkrg,rj
og udstyr mi ej heller af srelgerenovergivestil tredjemandeller pi anden mide
bringestil denneskundskab.
7. Selgeren skal sl,trgetbr oplagring af modeller,vrrktpj og udstyr, sii lange
leverancerpigir Sifremt modeller,verktoj og udstyr,der tilhOrerkOberen,forbli
ver hos srlgeren etter sidstealtalte stllbning,pirhvilerdet dcnnc at sorgeli)r opbevaring tbr kgberensregningog risiko.
Enhverlbrpliglelsetbr srelgercnvedrorendemodeller,vrerktgjog udstyrophOrer
tre ir ef'terleveringensafslutning.Selgeren skal dog sii vidt muligt give kpbcren
underretning,indender treffes beslutningom skrotning,udrangeringeller lignende
fbranstaltninger.
8. K6berenalgpr hvorvidt ham tilhprendemodeller,verkrgj og udstyr som be
finder sig hos srlgeren skal fbrsikrcs. Koberenskal i si fald betalede hernredfbrbundneomkostninger.
9. Koberenbarer omkostningerneog risikoen ved forsendelsetil og tra salger
al modcller,verktgj og udstyr.
10. KtrberenerfbrpligtettilatholdeselgerenskadeslOsfbralletplgerafeventu
ellc sllgsmdl,der mitte blive anlagt mod srelgerensom tolge af dennesI'r.e
mstiJling
af stobegods,der er dekket al'patent,monster.varemcrke eller anderrcncrcl, nvls
fiemstilling har fundet sredefter kOberensspecificeredeanvisning,tetning, pr0ve,
model, vrrktoj eller andetudstyr.

ll. Denafkgberenogselgerenfbrudtbrstpbningenberegnedevagteralenevejle
dende,og prisenskal ved afvigelserkonigerespi grundlagafden faktiskeviegt.

| 2. SerielrernstilletstObegods
skal vere i overensstemmelse
med de prOvestOb
ninger,som koberenhar godkendt.og fiemstillingenpibegyndesikke. tbr skriftlig
godkendelseer modtagetfia kgberen.

13. Sifiemtpartemehuafialt,atst@begodsetfprleveringskalgennemgienprgvefbr
underspgelseaf, hvorvidt stobcgodsetopfylder bcstcmtekrav, skal prgvcn udlOreshos

srelgercneller p;i et andetsted,sornhan I inderhensigtsmassigt.Siliemt tekniskekfav til
prgven ikke er angivet i afialen.skal denneudt6resi overensstemmelse
med sadvanei
stdbcindustrien
i srelgers
land.
14. SifremtkOberenharlremsatgnskeomatbliveunderrettet,skalselgerenunderrctteklberen om cn siidanprove med ct iilstr€kkeligt langt varseltil, at koberen
kan overvcre dcnnc. Prove kan afholdes,selv ont koberenikke er reprrcsenteret,
dersomhrn har nrodtagetsidan undenetning.
Srclgeren
skal f0re prok)kolover proven.Provcprl)tokollcn
skal scndestil klbcrcn.
Prgveprotokollenskal ansesfbr at give en korekt beskrivelseal provensgennemfbrelse
og dcnnesresultat,medmindrekoberenbevisernogetandet.
15. Sirliemt stobegodsetvcd cn sidan pr91veviser sig ikke at vere kontraktmessigt, skal selgeren,medmindrek6berenacccptererafvigelsen,se hurtigt som
mul igt s0rgetin, nt stlbegodsctbfingesi overensstemmelsc
rncdaftalen.Pa ki4berens lbrlangendeskal ny prgve derefier udfpres.Var manglen ubetydelig,kan ny
pr0ve dog ikkc forlanges.
16. Medmindreandeniirrdelingerattalt,brrersrlgcrenalleomkostningerved
sidanneprpver,som udtlareshos selgeren.KOberenberer dog alle omkostninger
lor sinc represcntilntor.herLlnderdisscsrejse og opholdsudgifter,i forbindelse
med sidanne prover.

I 7. Er lcvcringsklausulaltalt, lirrkrlkesdcnnc i hcnholdtil de ved atialensindgielse greldendelncoterms.Selgerener ikke lbrpligtettil at emballerestObegodset,
medmindreandeter trdtrykkeligrafralr.
E r i n g c nl c v e r i n g s k l a u s au l t a l t ,a n s c sl c v c r i n gl b r s k e t , , E xW o r k s " ,c k s k l u s i v
emballage.

1 8 . S i t l r e r np
t a r t c r n ci s t c d e tl b r c t b c s t e m tl e v c r i n g s t i d s p u n hk rt r r n g i v e t e t
tidsrum, inden fbr hvilket levering skal finde sted,ansesdette tidsrunl at lobe fi.a
indgiiclscnaf aftalen.
19.Findersclgcren,athanikkekanlevereirettelid,ellernrifbrsinkelsetia
hanssideansesfbr sandsynlig,skal han udenugrundetophold give koberenskriftlig nreddclclschelrm og samtidigangivc iirsagcntil firrsinkclsensamtsl vidt muligt det tidspunkt,da leveringperegnesat kunne finde sted.Undladersrelgerenat
give dcn ovennevntemeddclelse,skal halr,uansetbestemmelserne
i punkterne2 I
og 22 crslattekoberende nerudgifier, clenncpilpres som tl.llgeal'den manglende
meddelelse.
20. Hvis lirrsinkclsernedleveringskyldesnogenomstrndighed,som i henhold
til punkt ,16udgpr en ansvarsfiihedsgrund
eller skyldes koberenshandling eller
undladelsc.forliengesleveringstiden
i det ornlang.hvori det efier omstandighederne
skOnnesrirneligt. Leveringstidenskal lbrlanges, selv om iirsagentil fbrsinkelsen
indtreffer elter udlObetaf den oprindeligtafialte tevcringstid.
2 l. Hvis srlgeren ikke lcvererstobegodset
i rettetid og parterneefler mcddelclsc
i henholdtil punkt I 9 ikke er blevetenigeom en udsatleveringstid,er kllberenberet
tiget til konvcntionalbocl
lia dcn dag, hvor lcveringskulle havetlndet sted.
Konventionalboden
udgOf0,5ol,lbr hver hele uge, lbrsinkelsenvarer,beregnet
af den del aI den aftaltekObesum,som dakker den del af stobegodset,
der pi grund
al-lirrsinkclscnikkc kan tagcsi brug sont li)rudsat.
Konventionalboden
kan ikke overstige7,-57o
af detteberegningsgrundlag.
Konvcntionalboclcnlirrtaldertil betalingved skriftligt prikrav lra koberen,dog
tidligst niir det af lbrsinkelsenomtattedestlbegods levercseller evenrueltp:r det
tidspunkt,hvor kgberenhaver afialeni henholdtil punkt 22.
KOberenli)rtabcfsin ret til konventionalbod,
sriliernthan ikke har frcrrsatskriftligr
krav herom inden 6 mineder efter, at levering skulle have fundet sted.
22. Sirtierrt klberen er berettigettil maksirral konventionalbodi henhold til
punkt 2 I, og stObegodset
fbrtsatikke leveres,kan klrberenved skritilig meddelelse
til selgerenkrave leveringog thstsetteen sidste,rimelig frist, som ikke kan vere
kulere end I ugc.
Sifremt salgeren heller ikke levererinden fbr den tastsattefrist, og dette ikke
skyldcsforhold.som kObcrenbrercransvaretfor, kan koberenved skriltlig meddelelsc til selgeren hcve alialen fbr si vidt anglr den del af stgbegodset,som ikke
kan tagesi brug som fbrudsat.
K(rbcrenhar,siilrerrt han sirledeshaver alialcn,herudoverkruv pl erstatningfbr
det tab. han har lidt ved salgerensforsinkelse,dersomtabetoverstigerden maksimalc konventionalbod,han har kunnet krevc i hcnholdtil punkt 2 L Denneerstatning kan ikke overstige7,5% af den del af den alialtek6besum,som dekker den dei
af st{rbegodset,
for hvilken aftalenhrves.
Koberenhar clesudenrct til, ved skriftlig rncddelelsetil srlgeren, at hrve alt.F
len, siliernt det stir klart, at der vil indtreff'ecn forsinkelse,som etier reglernei
punkt 2 I villc givc kObcrcrret til rnaksiuralkonventionalbocl.
Vcd en siidanophr-

velsehar k6berenret til sevelmaksimalkonventionalbodsom erstatningi henhold
til nervarende punkts tredje stykke.
Bortsetfia konventionalbodi henholdtil punkt 2l og ophrevelsemed begrenset
erstatning i henhold til punkt 22 er ethvert kav fra kgberen i anledning af salgerens
forsinkelse udelukket. Denne begrensning i salgerens ansvar gelder ikke, sifremt
srelgerenhar gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
23. Finder k6beren, at han ikke vil kunne modtage stObegodsetpe den aftalte
dag, eller mi forsinkelsefra hansside ansessom sandsynlig,skal han uden ugrundet ophold give selgeren skriftlig meddelelseherom og samtidig angive irsagen til
forsinkelsensamt se vidt muligt det tidspunkt,da modtagelsepiregnes at kunne
finde sted.
Undlader koberen at modtage stobegodsetpe den aftalte dag, er han desuagtet
forpligtettil at erlegge enhveraf leveringbetingetbetaling,som om leveringaf det
pageldende stobegodshavde fundet sted. Salgeren skal s6rge tbr, at stobegodset
opbevaresfor koberensregning og risiko. Pi koberensanmodningskal selgeren
forsikre stobegodset[or koberenrregning.
24. Medmindre koberensi punkt 23 angivne undladelseskyldesnoget i punkt
46 navnt forhold, kan salgeren skriftligt opfordre koberentil at modtagestobegodsetinden for en rimelig tid.
Undladerkoberenat gore dette inden foret sadanttidsrum - afirsager, som salgeren
ikle barer ansvretfor - er salgeren berettigettil ved skdftlig meddelelsetil koberenat
heve aftalen for den leveringsklaredel af stObegodset,
som pe grund af koberensundladelseikke bliver leveret.Selgeren hr da ret til erstatningfor den skade,som kpberensmisligholdelsehar pefdrt hm. Erstatningenkan ikke overstigeden del afkObesummen, der dakker den del af stobegodset,som ophEvelsenomf'atter
llrtaling
25. Medmindre andet er aftalt, fofalder den aftalte kobesum til betaling med en
tredjedelved aftalensindgielse og med en tredjedelved salgerensskriftlige meddelse om, at den v€sentlige del af stobegodseter rede til levering. Restbelobet
erlagges ved leveringen af stobegodset.
26. Betaler kgberen ikke til attalt tid, har srelgerentia fbrfaldsdagenkrav pi
morarente med den rentesats,som galder i henhold til lovgivning om renter ved
tbrsinketbetalingi srlgerens land. Sifremt selgerenslander Danmark,skal morarenten dog udg@reden officielt fastsattediskonto med tilleg af 9 procentpoint.
27. Sifremt koberen ikke efter 3 mineder har betalt det forfaldne belob, er selgerenberettigettil ved skriftlig meddelelsetil kOberenat hEve aftalenog fbruden
morarente at krave erstatning af koberen for det tab, han har lidt. Erstatningen kan
ikke overstigeden aftaltekobesum.
28. Uansethvad der er bestemti punkterne4 og 5, kan salgeren tilbageholdemodellel varktoj og udstyr tilhorende koberen, indtil stobegodseter betalt. Denne ret
grclderogsevedrOrendebetalingtil salgeren for dennesfremstilling, kontrol,justering
og komplettering af modelleq varktpj og udstyr
l'ijtndonrslirrbelrold
29. Stdbegodsetsamtmodeller,vErktojogudstyrsomselgerenskaltilvejebringe
i henholdtil punkt 5 forbliver selgerensejendom,indtil betalinger erlagt tuldt ud,
i den udstrakning et sadantejendomsforbehold
er gyldigt efier galdende ret.
Ansrlrr lirr rnlnglcr
30. Salgeren er forpligtet til at atlj€lpe alle mangler, som skyldes lejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af
stobegodseti overensstemmelse
med punkterne3 | -43 nedenfbr.
Salgerens ansvar etter fgrste stykke omfatter ikke mangler, som skyldes konstruktion,modeller,verktoj eller udstyr,som han ikke selv har udfort eller i Ovrigt
er ansvarligfor.
31. Srelgerensansvaromfatter kun mangler,som viser sig inden et ir fra den
dag, stobegodsetblev leveret.Anvendesstobegodsetmere intensivt,end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgielse, forkortes denne periode forholdsmassigt.
32. For dele, som er udskiliet eller repareretifplge punkt 30, pAtagersalgeren
sig de samme forpligtelser, som grelderfor det oprindelige stobegodsi et tidsrum af
1 er. For stobegodsets
Ovrigedele forlenges den i punkt 3 | nevnte periode kun
med det tidsrum, stObegodsetikke har kunnet anvendessom fplge af de i punkt 30
navnte mangler.
33. Kgberen skal give skrifllig meddelelseom en mangel til selgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfelde senereend 2 uger efter, at
den i punkt 3 I n€vnte frist er udlobet, jf. punkterne 32 og 43. Meddelelsen skal
indeholde en beskivelse af, hvorledesmanglen ytrer sig.
Sifremt der er grund til at tro, at manglen kan medfore risiko for skade,skal
sedan meddelelsegives straks.
Sifremt kOberenikke skriftligt undenetter salgeren om en mangel inden for de
frister, som er angivet i dette punkt, mister koberensin ret til at fiemsEtte krav i
anledningaf manglen.
34. Efter at have modtaget skriftlig meddelelsefra kobereni henhold til punkt 33
skal salgeren af\elpe manglen uden ugrundet ophold. Srelgerenskal selv bare omkostningemeved s6danathjelpning i henholdtil bestemmelsemei punkteme 30-42.
Reparationenforetages hos salgeren, medmindre selgeren finder det hensigtsmessigt, at reparationen finder sted hos kgberen. N6r reparationen skal finde
sted hos selgeren, skal koberen returnere stobegodsettil salgeren.
Krever demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er srelgeren
forpligtet til at foretage sedan demontering og montering. Er en sidan speciel fagkundskabunOdvendig,er selgerensibrpligtelsevedrprendeden mangelfuldedel
opfyldt, nar han har leveret en tilborligt repareret eller udskiftet del til koberen.
35. Safremtkoberenhar aftivet en sadanmeddelelse,som nevnt i punkt 33, og
det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som salgeren berer ansvaretfor,
har selgeren ret til godtgorelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen
har oifort ham.

36. Sifremt eventueldemonteringog montering medfprer indgreb i andetend
stobegodset,pihviler arbejdet og omkostningerne herved kgberen.
37. Enhver forsendelsei forbindelsemed reparationeller udskiftning skal ske
for salgerens regning og risiko.
Koberenskal fglge selgerensinstruktionerom forsendelsesmede.
38. Koberenskal bare de meromkostninger,som salgerenpeforesved afhjalpning
af mangler som folge af, at stgbegodsetbefinder sig pa et andet sted end det i aftalen
angivne bestemmelsessted
eller - hvis et sedantikke er angivet - Ieveringsstedet.
39. Mangelfuldedele, som udskiftesi henholdtil punkt 30, stillestil srelgerens
dispositionog bliver hansejendom.
,10. Sifremt salgeren ikle inden rimelig tid opfylder sine forpligtelseri henhold til
punkt 34, km kobercn skiftligt give salgeren en sidstefristfor opfyldelse.Erforpligtelseme
ikke opfyldt inden udlobetafden fastsattefiist, kan koberenefter egetvalg:
a) for salgerens regning og risiko lade udfgre de reparationer, som er
ngdvendige, forudsat, at han g0r dette pi en fornuftig og rimelig mide,
eller
b) krave forholdsmassigt afslag, dog h6jst l5%oaf clenaftalte k6besum.
Sifremt manglen er vasentlig, kan kdberen i stedethave aftalen ved skriftlig
meddelelsetil salgeren.KOberenhar ogsi ret til siledes at heve aftalen,sifremt
manglen etter tiltag, som navnt under a), fortsat er vesentlig. Koberen kan ved
ophevelsekreve erstatningtbr sit tab, dog hojst l570 afden aftaltekobesum.
41. Selgerensansvaromfatterikkemangler,forersagetafmateriale,somertilvejebragtaf koberen.
42. Salgerens ansvaromfatter kun mangler, som opstar under de i aftalen forudsattearbejdsfbrholdog under korrekt anvendelseaf stobegodset.
Ansvaret omtatter ikke mangler, som skyldes irsager, opsdet efter at risikoen er
gaet over pa koberen.Ansvaretomfatter for eksempelikke manglel der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fbretaget al kpberen, endringer foretagetuden selgerensskriftlige samtykkeeller reparationer,som kOberenhar udflartpi fqlagtig mide. Endeligomf'atteransvaretikke normalslitageog fbrringelse.
43. Uanset bestemmelsemei punkterne 30-42 gelder srelgerensmangelsansvar
ikke for nogen del af stobegodsetud over 2 ir fra den i punkt 3 I nevnte periodes
begyndelse.
44. Srlgeren har intet ansvarfor mangler ud over det i punkterne30-43 foreskrevne. Dette gElder ethvert tab, manglen matte forersage, herunder forgaves
bearbejdning,dritistab, tabt fortjenesteog andre dkonomiske konsekvenstab.Denne
begrensning i seigerensansvar gelder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i
grov uagtsomhed.
\nsrar lirr lirrgslrdr ,il \ol(ll ill \tol)('grxls(l
45. KOberenskal holde salgeren skadeslg,s
i den udstrakning,selgerenpilregges ansvar over fbr tredjemand fbr sidan skade og sAdanttab, som salgeren efter
dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig for over for koberen.
Selgerener ikke ansvarligfbr skade,forvoldt af stobegodset:
a) pe fast ejendom eller l6s6re, som indtreder, medens stobegodset er i
koberens besiddelse.
b) pi produkter, der er fremstillet af k6beren, eller pe produkter, hvori
disse indgir, eller for skade pi fast ejendom eller l6s6re, som disseprodukter som fblge af stobegodset forirsager.
I intet tilfalde er srelgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
Okonomiskekonsekvenstab.
De naevntebegrensninger i seelgerensansvar galder ikke, hvis han har glort sig
skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fiemsatter krav mod en afparterne om erstatningsansvari henhold til dette punkt, skal denne part straks underette den anden herom.
Selger og kpber er gensidigtfbrpligtet til at lade sig sagsOge
ved den domstol
eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem pi
grundlag af en skade eller et tab, som pestesforirsaget af det leverede st6begods.
Det indbyrdes fbrhold mellem kpber og srelgerskal dog altid afgOresved voldgift i
henholdtil punkt 49.
. \ t t s ra r s l i i h c t l { f i , r e r n r i i r r r r f ,
46. Fplgende omstandighedermedfprer ansvarsfrihed,sifremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller 96r opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver
andenomstEndighed,som parterneikke er hene over, sisom brand,krig, mobilisering
eller militarindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse,valutarestriktioner,oprorog uroligheder,mangelpi transportmidler,almindelig vueknaphed,
restriktionerafdrivkrafi samtmanglerved eller fbrsinkelseafleverancerfia underleverandgrel som skyldesnogen af de i dette punkt nevnte omstandigheder.
Omstandigheder,som navnt, medfTrerkun ansvarsfrihed,
sifremt deresindflydelse pi atialens opfyldelse ikke kunne tbrudses ved indgielsen af aftalen.
47. Detpahvilerdenpart,derOnskeratpaberabesignogenansvarsfrihedsgrund,
som nevnt i punkt 46, utbrtovet, skrifiligt at underretteden andenpart om dens
opstaen og ophOr.
Ved force majeure hos koberen skal denne dekke de omkostninger,selgeren
pedragersig for at sikre og beskyttestobegodset.
48. Uanset hvad der i Ovrigt fplger af disse almindelige leveringsbetingelser,
kan enhver af parternehreveafialen ved skriftlig meddelelsetil den anden part,
safremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mineder af en begivenhed, som
n€vnt i punkt 46.
l r i s l t ' r .l , o r r l r l : 1
49. Tvistighederi anledningaf aftalen og alt, som har sammenhenghermed,
kan ikke underkastesdomstolenes provelse, men skal afgores ved voldgift i overensstemmelse
med de lovreglerom voldgift, som galder i selgerensland.
50. Alle retsspprgsmil,der mette opst5 i anledningaf aftalen,skal bedOmmes
efier loven i selgerensland.
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