Salgs- og leveringsbetingelser for Mogens Danmark A/S
Maskintekniske smede – service – montage – spåntagning
Myhlenbergvej 62, DK-9510 Arden
1.

6.2

Gyldighed
1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg,
leverancer og montage med mindre andet
skriftligt er aftalt.

7.0 Levering

1.2. Ved uoverensstemmelse mellem parternes
individuelle betingelser er MD almindelige salgsog leveringsbetingelser gældende.

2.

Tilbud
2.1. Alle afgivne skriftlige tilbud er bindende i 30 dage,
således at tilbuddet skal være accepteret 30 dage
fra dateringen af tilbuddet, med mindre andet er
angivet.

3.

Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i
overensstemmelse med de Incoterms, der er
gældende ved aftalens indgåelse.

7.2

Med mindre andet er aftalt, sker levering ab
fabrik.

7.3

MD forbeholder sig ret til dellevering.

7.4

Aftager køberen ikke produkterne rettidigt,
er MD berettiget til at fakturere den aftalte
købesum, og er samtidig berettiget til at
debiterer lagerleje. Fakturerede varer
henligger for køberens risiko.

7.5

Aftager køberen ikke den aftalte mængde, er
MD berettiget til betaling for fremstillede
produkter, samt for særligt indkøbt
råmateriale, del-komponenter o.l.

Pris
4.1. Alle priser angives i danske kroner ekskl. Moms,
og er eksklusive emballage. Køber kan tåle
prisændringer som følge af ændringer i told, skat,
afgifter og lign. I tidsrummet mellem tilbuds- og
betalingsdato. I tilfælde af stigninger større end
10 % i arbejdsløn, råmaterialer,
underkomponenter eller valutakurser i samme
tidsrum forbeholder MD sig ret til uden varsel at
regulere prisen efter de nye forhold

5.

7.1

Produktinformation
3.1. Alle oplysninger og data i MD materiale om
produktinformationer, samt prislister kan hverken
direkte eller indirekte anses for at indeholde
garantier og er kun bindende, i det omfang
aftalen udtrykkelig henviser til disse.

4.

8.0 Kvantitets- og kvalitetstolerancer

9.0

Betaling
5.1. Efter forfaldsdagen beregnes rente og rentes
rente med 2 % pr. påbegyndt måned.
5.2. Køber er ikke berettiget til at modregne i
udstedte fakturaer, med mindre modkravet
skriftligt er anerkendt af MD.
5.3. Hvis købers betalingsevne efter MD opfattelse
forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er
MD berettiget til, som betingelse for ordrens
udførelse at kræve forudbetaling eller
sikkerhedsstillelse for købesummen.

10.0

8.1

MD forbeholder sig ret til mere eller mindre
levering indtil 10 % af det aftalte kvantum,
med mindre andet er aftalt.

8.2

En leverance er ligeledes kontraktmæssig,
såfremt mængden af ubrugelige enheder
ikke overstiger 0,5 % af ordren.

Ansvar forsinkelser
9.1

MD hæfter ikke for noget tab indtrådt hos
køber eller tredjemand som følge af forsinkelse, og kan ikke pålægges dag-bøder
el. lign.

9.2

Angivelse af leveringsterminer er fastsat
efter bedste skøn, men MD forbeholder sig
dog ret til at udskyde terminen på grund af
omstændigheder, som angivet i pkt. 13.

Ansvar for mangler
10.1

MD hæfter ikke for driftstab eller andre
økonomiske konsekvens tab indtrådt hos
køber eller tredjemand som følge af
mangler.

10.2

MD er ikke ansvarlig for tab, som overstiger værdien af købesummen for de
mangelfulde varer.

6. 0 Ejendomsforbehold
6.1

Det solgte forbliver MD ejendom, indtil
betaling af samtlige beløb vedrørende det
solgte er betalt.

MD har brugsret til produktionsværk-tøjer,
tegninger og andet teknisk materiale
vedrørende leverancen, uanset om køberen
har betalt herfor, med mindre andet skriftligt
er aftalt.
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10.3

10.4

10.5

11.0

Såfremt en ydelse er mangelfuld, har køber
krav på, at sælger foretager afhjælpning af
manglerne ved udbedring, omlevering eller
efter levering. Køber er ligeledes afskåret
fra at igangsætte eller foretage
afhjælpningsarbejder for sælgers regning –
herunder via hovedentreprenør eller andre
entreprenører – uden sælgers forudgående
skriftlige samtykke hertil.

denne part straks underrette den anden
herom.

13.0 Force majeure og andre uforudsete
omstændigheder.
13.1

MD hæfter ikke for hel eller delvis
forsinkelse eller manglende opfyldelse som
følge af force majeure, herunder krig,
oprør, strejke, lockout, blokade, eksportog importforbud, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, almindelig
vareknaphed, mangel på arbejdskraft og
transportmidler, mangler ved leverancer
fra underleverandører eller forsinkelse
med sådanne, driftsstop, tyveri, brand,
naturkatastrofe eller lignende
omstændigheder, som MD ikke kunne
undgå, og hvis følger MD ikke har kunnet
afværge.

13.2

MD skal uden ugrundet ophold skriftligt
underrette køber om sådanne
omstændigheder.

MD er ikke ansvarlig for, at det fremstillede
produkt kan anvendes som antaget af
køberen, men er alene ansvarlig for at
produktet er udført i henhold til tegningsgrundlaget.

Reklamationer
11.1

12.0

MD er berettiget til at foretage afhjælpning
af eventuelle mangler, herunder eventuelt
at foretage omlevering inden for rimelig
tid.

Ved mangler skal køber straks og senest 14
dage efter leveringen reklamere overfor
MD.

Produktansvar

14.0

Lovvalg og værneting
14.1

12.1

MD hæfter ikke for driftstab, avance tab
eller andre økonomiske konsekvens tab
indtrådt hos køber eller tredjemand som
følge af defekte produkter.

12.2

For defekte produkter hæfter MD alene i
det omfang, det fremgår af ufravigelige
lovbestemmelser.

12.3

MD hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at
skaden skyldes fejl eller forsømmelser
begået af MD eller andre, for hvem MD er
ansvarlig.

12.4

MD hæfter ikke for tingsskade efter
leveringen og i øvrigt ikke for skade der
indtræder, medens det solgte er i købers
besiddelse eller, såfremt det solgte indgår i
købers produkter.

12.5

Såfremt MD måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje, er køber forpligtiget
til at holde MD skadesløs, i det omfang det
følger af ovenstående.

12.6

Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge
ved samme værneting og efter samme
lovvalg som MD.

12.7

Hvis tredjemand fremsætter krav om
produktansvar mod en af parterne, skal

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den
internationale købelov (CISG) ikke finde
anvendelse. Retten i Terndrup skal være
værneting.
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