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1.

Generelt

1.1.

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, leverancer og ordrer, med
mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Enterprisearbejde udføres i henhold til bestemmelserne
i AB92.

1.2.

Købers indkøbsbetingelser m.v. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt har
erklæret sig indforstået hermed.

2.

Tilbud og ordrebekræftelse

2.1.

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Sælgers tilbud gælder i max. 90
dage fra tidspunktet for afgivelsen, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af
sælger.

2.2.

Aftale om køb er endeligt, når Dania Electric A/S har bekræftet ordren, enten ved fremsendelse af
ordrebekræftelse eller faktura, idet der dog tages forbehold for opnåelse af eventuelle importtilladelser. Enhver ordre eller aftale om salg er indgået under forbehold af strejke, lockout, krig, borgerkrig eller andre krigslignende tilstande, samt andet force majeure f.eks. ildsvåde, vandskade eller anden begivenhed, som sælger ikke er herre over.

2.3.

Dania Electric A/S er berettiget til at forhøje eller annullere et accepteret tilbud, såfremt der er fejl
eller mangler i købers specifikationer. Annulleres et accepteret tilbud på baggrund heraf, har ingen
af parterne noget krav på hinanden, som følge af annulleringen. Alle med tilbud eller leverancer,
følgende tegninger, beskrivelser eller forslag forbliver Dania Electric A/S´ ejendom, og må ikke uden
tilladelse anvendes, kopieres, reproduceres eller overgives til tredjemand.

2.4.

Bestilling kan kun annulleres med Dania Electric A/S´ samtykke og med forbehold for debitering af
de af køber forvoldte omkostninger.
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3.

Priser og betaling - Ejendomsforbehold

3.1.

Opgivne priser er excl. moms, statsafgifter og emballage. Der forbeholdes ret til regulering af priser
ved ændring af materialepriser, arbejdsløn, valutakurser, transportomkostninger, statsindgreb m.v.
Alt salg sker til priser i danske kroner. Prisen kan reguleres for de nævnte stigninger i perioden fra
tilbudsdagen til den dag, hvor der faktisk leveres. Dette gælder også ved løbende leverancer, med
hensyn til den del af leverancen, som for tidspunktet for eventuel regulering, endnu ikke er leveret.

3.2.

Købesummen betales efter enten skriftlig aftale eller betingelser, der er påført faktura. Ved for sen
betaling opkræves morarenter efter rentelovens § 5. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller
såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sælger ret til
straks og uden yderligere varsel at hæve købet. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling
eller foretage modregning.

3.3.

Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger, til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

4.

Sælgers ydelse

4.1.

Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer. Sælger forpligter
sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

4.2.

Køber sørger for egen regning for den til montering fornødne montørassistance. Såfremt det ifølge
aftale påhviler Dania Electric A/S at udføre montage, planlægges og gennemføres denne efter Dania
Electric A/S´ vurdering. Ved forsinkelser uden Dania Electric A/S´ skyld, betaler køberen de hermed
forbundne ekstraomkostninger, beregnet på sædvanlig måde.

4.3.

Dania Electric A/S uvedkommende er bl.a. forberedende arbejde, hvortil regnes grundarbejder,
byggearbejder, fundamenter m.v.

5.

Leveringstid og -sted for sælgers leverance

5.1.

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og
skriftligt bekræftet af sælger. Leveringstid regnes fra den dag, hvor endelig ordre er modtaget, og
samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse er kommet Dania Electric
A/S i hænde. Opgivne leveringsbetingelser gælder med forbehold overfor andre ordrer, der måtte
indkomme inden accept. Opgivne leveringstider er baseret på billigste transportmåde. Forsinket
levering som følge af force majeure eller anden hændelse udenfor Dania Electric A/S´ kontrol, giver
ikke køber ret til at hæve købet, kræve erstatning eller tilbageholde betaling. Dania Electric A/S
forbeholder sig ret til at standse levering, hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.
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5.2.

Levering sker ab fabrik. Forsendelse sker for købers risiko. Dania Electric A/S tegner ikke transportforsikring. Erstatningskrav som følge af forsinket levering anerkendes ikke, medmindre dette er aftalt skriftligt i tilbud. Hvor levering er baseret på direkte levering fra leverandør, gælder den pågældende leverandørs leveringsbetingelser. Såfremt køber ikke har angivet forsendelsesinstruks for
hver enkelt leverance, sker forsendelse efter Dania Electric A/S´ valg. Når køber er forpligtet til at
afhente varen, og sælger holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt.

5.3.

Undlader køber at afhente eller modtage det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sælger ret til
at hæve købet eller at indgå aftale med tredjemand om opbevaring af det solgte for købers regning
og risiko.

5.4.

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Specialudførelser eller varer, der er specielt fremskaffet, tages ikke retur. Returvarer skal tilsendes Dania Electric A/S i ubeskadiget stand
og i original emballage. Kreditering sker med fradrag af omkostning for levering og rekonditionering
samt fast returafgift på minimum 10% af fakturabeløbet.

6.

Undersøgelsespligt og reklamation

6.1.

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varen tages i brug, foretage en grundig undersøgelse
af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Reklamation vedr.
leverancen må, bortset fra forhold, som falder ind under leverandørens hæftelse, gøres straks og
senest inden for 8 dage efter modtagelsen. Senere reklamationer anerkendes ikke. Fejl og mangler,
som omfattes af hæftelsen, må, for at hæftelsen skal blive effektiv, reklameres straks og på skrift,
når de er konstateret.

6.2.

Køber er forpligtet til at reklamere direkte overfor fragtføreren, under overholdelse af CMR-regler
og tidsfrister. Kopi af sådanne reklamationer skal stiles til sælger.

6.3.

Undlader køber straks at afgive skriftlig meddelelse som beskrevet i afsnit 6.1 og 6.2, kan køber ikke
senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder berettiget
har opkrævet direkte hos sælger.

7.

Mangler

7.1.

Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har sælger ret til at foretage afhjælpning. Kun
såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at
foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af sælger.
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7.2.

Beskadigede varer tilsendes selskabet, hvorefter der hurtigst muligt inden for normal tid vil blive
foretaget reparation i fornødent omfang. Dania Electric A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab,
tidstab eller andet indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere omfatter Dania Electric
A/S´ erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data. Dania Electric A/S` ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra levering. Ved mangler på software skal det kunne
dokumenteres, at manglen skyldes fejl eller uforsvarlig adfærd fra Dania Electric A/S´ side.

7.3.

Sælger kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå køber
ikke kan påberåbe sig misligholdelse.

7.4.

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

8.

Ansvarsbegrænsning

8.1.

Sælger er kun ansvarlig for fejl ved sælgers leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælgers ansvar er begrænset
til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med, at sælgers leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden sælgers
skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

8.2.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab
hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers 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.

8.3.

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

9.

Elforsyning-godkendelser

9.1.

Køber har pligt til at sørge for og bære omkostninger til etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning
og effektiv, separat jordforbindelse til det solgte, i det omfang dette måtte være nødvendigt.

9.2.

Endelig godkendelse af projekter, anlæg eller dele deraf indhentes af køber. Evt. ændringsplaner
og virkninger heraf, betales af køber.
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10.

Software
Ved køb af produkter, det helt eller delvist består af software, opnår køber alene en ikke-eksklusiv
ret til at benytte softwaren. Køber erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren. Købers ret til at benytte softwaren kan ikke overdrages, og køber har ikke ret til at kopiere programmerne til tredjemand.

11.

Produktansvar

11.1.

Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis sælger mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af sælgers leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde
sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.

11.2.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab
hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers 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.

12.

Byggeleveranceklausul

12.1.

Sælgers ansvar for mangler ved leverancer, der anvendes i byggeri i Danmark, ophører 5 år efter
afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber.

13.

Immaterielle rettigheder og fortrolighed

13.1.

Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.

13.2.

Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter
aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det
nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

13.3.

Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske
eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere var angivet som værende fortrolige.
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14.

Lovvalg og værneting

14.1.

Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber, som ikke kan løses i mindelighed,
skal afgøres efter dansk ret ved retten i den retskreds, hvor sælger har forretningssted, eller ved
voldgift.

14.2.

Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, sammensættes voldgiftsretten af tre medlemmer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer - formanden - skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

14.3.

Voldgiftsbehandlingen finder i øvrigt sted i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.
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