SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Leveringsforhold. Salget er afsluttet med forbehold af direktionens sanktion, der anses meddelt, hvis køberen ikke
inden rimelig tid har modtaget afslag. I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning på vor egen virksomhed
eller ved virksomheder, hvorfra komplette maskiner, råmaterialer, maskinelementer etc., der skal anvendes til udførelse
af denne ordre, er beregnet at skulle leveres, såvel som i tilfælde af krig, blokade, is, karantæne, ildsvåde,
ulykkestilfælde, trafikforstyrrelse, søulykke, havari og andre uden for sælgerens kontrol liggende årsager, af hvad art
nævnes kan, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør fremskaffelsen af komplette maskiner, råmaterialer,
maskinelementer etc., der er beregnet til at skulle anvendes til ordrens udførelse, eller som forhindrer eller i væsentlig
grad vanskeliggør arbejdet på sælgerens fabrik eller transporten af den færdige leverance derfra til leveringsstedet,
udsættes leveringen uden ansvar for sælgeren, så længe en sådan hindring varer.
Ekstraordinære foranstaltninger etc. Såfremt leverancen eller de til leverancens udførelse fornødne råmaterialer,
maskinelementer etc. efter kontraktens oprettelse belægges med told, eksportafgifter, eller andre tillæg og omkostninger,
der er en direkte følge af regeringsforanstaltninger i indland eller udland, eller såfremt der indtræder krigsforhold, som
medfører en væsentlig forhøjelse af fragt og assurance, eller indtræder der efter kontraktens oprettelse
overenskomstmæssig forhøjelse af arbejdsløn, er køberen pligtig at betale sådanne tillæg ud over den aftalte pris.
Tegninger. Alle med tilbud eller leveringer fremsendte tegninger og forslag er sælgerens ejendom og må ikke kopieres,
forelægges konkurrerende firmaer eller bringes til udførelse uden sælgerens tilladelse.
Emballage. Alle priser er excl. emballage, som noteres køberen til indkøbspris. Kasse-emballage, der returneres franko
til sælgerens fabrik, godskrives køberen. Anden emballage modtages ikke retur.
Betaling. Medmindre andet er aftalt, er alle priser kontant ved modtagelsen. Forsendelse sker på køberens risiko, selv
om varerne leveres fragtfrit. Indtil hele købesummen er betalt, forbliver ejendomsretten til det leverede hos sælgeren.
Såfremt der, efter slutsedlens oprettelse og inden levering finder sted, sker ændringer vedrørende afgifter og lign. samt såfremt købsgenstanden indkøbes i udlandet - ændring i kursen på den møntsort over for d.kr., hvori købsgenstanden
afregnes med udlandet, forbeholder sælgeren sig ret til at regulere den i slutsedlen anførte købesum tilsvarende.
Assurance. Køberen forpligter sig til at holde det leverede brandforsikret for mindst tilbudssummen regnet fra det
tidspunkt, det ankommer til leveringsstedet, og indtil hele købesummen er betalt skadesløst.
Sælgeransvar. Hvis ikke andet er aftalt og fastsat i denne kontrakt, gælder følgende: For maskiner, anlæg og andre
leverancer af eget fabrikat, der anvendes i normal drift, påtager sælgeren sig ansvar i 12 måneder, ved maskiner i dagog natdrift dog kun 6 måneder. Ansvaret løber fra leveringsdagen. Har sælgeren foretaget montagen og opstillingen,
regnes ansvaret fra den dag, da sådan montage eller opstilling er tilendebragt. Ansvaret består i, at sælgeren forpligter
sig til at efterlevere nye dele til erstatning for sådanne, som påviseligt bliver ubrugelige på grund af fejlagtig konstruktion,
dårlige materialer eller mangelfuld udførelse. Ansvaret omfatter således ikke naturligt slid eller skade som følge af force
majeure, fejlagtig eller mangelfuld betjening, dårlig behandling eller hændeligt uheld, ej heller driftstab, tabt avance eller
overhovedet anden erstatning end ovenfor nævnt. Krav må fremsættes straks efter, at den pågældende mangel er
konstateret og senest inden 1 uge efter, at den ved almindelig agtpågivenhed kunne have været opdaget. For dele af
fremmed oprindelse påtager sælgeren sig intet ansvar ud over det af vedkommende leverandør ydede ansvar.
Forpligtelsen opfyldes ved, at sælgeren leverer erstatningsdele uden beregning. Forsendelsesomkostninger og montage
afholdes af køberen. Udskiftede dele returneres franko til sælgeren.
Nærværende bestemmelse finder anvendelse på alle leverancer, for så vidt angår mangler, der ved leveringen kan
konstateres af køberen, således at der i ethvert tilfælde af mangler ved leverancen tilkommer sælgeren adgang til at
foretage udbedring og/eller omlevering, uden at den deraf mulige opståede forsinkelse med leveringen medfører
erstatningspligt for sælgeren til dækning af driftstab, ekstraomkostninger eller tab af anden art; ej heller påhviler der
sælgeren erstatningsansvar for sådanne ekstra omkostninger etc., der opstår ved, at køberen tager det leverede i brug
uden at være opmærksom på en foreliggende mangel.
For maskiner af fremmed fabrikat påtager sælgeren sig ikke andet eller videregående ansvar end det, sælgerens
leverandør har påtaget sig.
Brugte salgsgenstande sælges, som de er og forefindes

