Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser nr. 810-21 for FREUND ELEKTRONIK A/S
§ 1. Gyldighed
Salgs-, leverings- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og
leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.
§ 2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold af mellemsalg jf. § 3. Afgiver sælger tilbud, der
ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet
frem til sælger senest 30 dage fra tilbuddets dato.
§ 3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå
aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet
overfor køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden
ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.
§ 4. Pris
Alle priser er ab lager Odense. Priserne er eksklusive merværdiafgift (moms) og
andre former for forbrugsafgifter. Alle priser er angivet på grundlag af
tilbudsdagens arbejdsløn, materialepriser, valutakurser samt told og fragtsatser.
Ved ændringer i forannævnte prisfaktorer eller ved indførelse af nye former for
afgifter forbeholder sælger sig ret til at foretage regulering af salgspriserne frem til
færdiglevering. For varer solgt monteret forudsættes, at montagearbejdet kan
udføres inden for normal arbejdstid. Ønskes montagearbejdet helt eller delvist
udført som overarbejde beregnes overarbejdstimer ekstra med den til enhver tid
gældende prisdifference mellem normal- og overarbejdstimer tilligemed andre
meromkostninger.
§ 5. Betaling
Betalingsbetingelser: Såfremt intet andet er anført, er betalingsbetingelserne netto
kontant ved varens modtagelse. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er sælger
berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra
forfaldsdag mod den for sælger til enhver tid gældende rentesats. Såfremt
leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber –
medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at
foretage betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. For varer solgt
monteret samt for anlægs- og projektleverancer er sælger berettiget til acontofakturering, efterhånden som delleverancer finder sted eller arbejdsydelsen
erlægges. Acontobetaling skal betales på de ovenfor anførte betingelser. Køber er
ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er
skriftligt anerkendt af sælger.
§ 6. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige
retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den han har transporteret sin ret,
jf. § 19. Ved omdannelse eller bearbejdelse af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i
et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.
7. Ændringsret
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i konstruktioner,
dimensioner og betegnelser vedrørende det tilbudte materiel, specielt sådanne
ændringer der må anses som forbedringer af materiellet, hvis dette kan ske uden
ulempe for køber. Data i tilbud, brochurer og på tegninger o.l. er kun vejledende
og ikke bindende for sælger, medmindre særlig skriftlig bekræftelse foreligger.

§ 8. Levering
Levering er ab lager Odense, og den i tilbuddet anførte leveringstid er at regne fra
datoen fra sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Sælger tager forbehold for en
eventuel ændring af leveringssituationen på tidspunktet for modtagelsen af købers
ordre. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af
leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som
rettidig levering med den virkning, at køber ikke af denne grund kan udøve nogen
beføjelser over for sælger. For systemer, anlæg, projekter regnes leveringstiden
fra tidspunktet for sælgers erklæring om at endelig installation har fundet sted.
Såfremt forsinket levering skyldes, at levering er umulig af en grund som omtalt
nedenfor i § 15, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet
begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når
hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder
anvendelse, uanset årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den
aftalte leveringstid. Kundeorienterede ordrer kan ikke annulleres.
§ 9. Leveringens omfang
Ud over 1 stk. betjeningsvejledning for standardapparater er ikke andet iberegnet
apparat- eller anlægsprisen. Således er f.eks. reservedele, opstilling, installation
og idriftsættelse ikke inkluderet i priserne, medmindre det specielt er anført.
Yderligere materiale kan rekvireres mod særskilt beregning. Levering omfatter for
varer solgt installeret tillige de standardkomponenter, der er nødvendige for
installationsarbejdets udførelse. Før sådanne leveringer påbegyndes, sørger
køber for egen regning for at spænding føres frem til brugsstederne og her
afsluttes forskriftsmæssigt. Bygnings- eller bygningsmæssigt foranledigede
arbejder og leverancer eller sekundære skader foranlediget af opstilling eller
installation såvel som eventuelle reparationer efter installationens afslutning er
sælger uvedkommende.
§ 10. Emballage
Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette
er inkluderet i prisen. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.
§ 11. Produktinformation
Tegninger, specifikationer, beskrivelser, modeller eller lignende, som er udleveret
af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke
videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
§ 12. Eksportforbehold
Videreoverdragelse af produkter købt hos sælger må ikke ske i strid med
eksportrestriktioner iflg. dansk eller amerikansk lovgivning. (forts)

§ (forts) I tilfælde af eksport af disse produkter kan det være påkrævet at
erhverve en tilladelse fra Industriministeriet og/eller fra amerikanske myndigheder.
Køber skal kontakte sælger førend der foretages eksport. Salg til anden side skal
ske med en meddelelse af samme indhold som det ovenfor anførte.
§ 13. Patentforhold
Sælger garanterer køber, at det leverede materiel ikke er patentkrænkende.
Eventuelle patentkrænkelser – som følge af købers anvendelse af materiellet – er
sælger uvedkommende.
§ 14. Rettigheder - særligt ved abonnements- og/eller licensaftaler
Køber erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til det software produkt, som køber via
abonnementsaftale eller licensaftale har adgang til. Den ikke-eksklusive brugsret
omfatter aftaler indgået mellem køber og sælger, ligesom omfanget af
abonnements- og/eller licensaftale er specificeret nærmere i den enkelte aftale.
Enhver ret, herunder - men ikke begrænset til - immaterielle rettigheder til et produkt
som måtte blive udarbejdet for køber i forbindelse med opfyldelse af abonnementsog/eller licensaftale tilhører sælger. Sælger kan således frit anvende det af sælger
udviklede samt den under arbejdets udførelse know-how til brug for andre kunder.
Ejendomsretten til det af sælger udviklede software tilhører alene sælger, og kan
således ikke uden skriftligt udtrykkeligt samtykke overdrages af køber til tredjemand.
§ 15. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som
ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal
køber straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig
meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget
eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan køber
ikke senere gøre manglen gældende. Køber kan ikke kræve forholdsmæssigt
afslag eller købet hævet. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive
afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Den vederlagsfri afhjælpningsperiode
er 12 måneder fra levering. For komponenter som f.eks. rør af enhver art samt
eventuelt anvendte materialer af andet fabrikat er afhjælpningsbestemmelserne
dog de herfor gældende. Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen
påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre denne gældende.
For dele, der er udskiftet eller repareret jf. nærværende paragraf påtager sælger
sig samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte, dog således at
sælgers mangelansvar ikke for nogen del, herunder det udskiftede eller
reparerede, af det solgte kan udstrækkes mere end 1 år fra den oprindelige
leveringsdato. Forandringer af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige
samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse. Købers reklamation berettiger
ikke køber til at tilbageholde betalingen eller nogen del heraf.
§ 16. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte
genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, omkostninger i forbindelse
med konstatering af mangler eller andre indirekte tab i anledning af købet,
herunder andre indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved
det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt
de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt af enhver art (lovlig eller ulovlig) og enhver anden omstændighed,
som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig
knaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer
fra underleverandører, som skyldes nogen af de i nærværende bestemmelse
nævnte omstændigheder mv.. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt
at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i
nærværende bestemmelse.
§ 17. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl
eller forsømmelser begået af ham eller andre, som han har ansvaret for. Sælger er
ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det
solgte er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på
produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår. I øvrigt er
sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som
for personskade. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller
andet indirekte tab. I den udstrækning sælger må blive pålagt produktansvar over
for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang,
som sælgers ansvar er begrænset.
§ 18. Reparationer
Reparationsarbejder såvel på sælgers værksted som hos køber, herunder
ændring og flytning af bestående anlæg, sker for købers regning og risiko.
§ 19. Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Eventuelle
returvarer krediteres normalt kun med maksimalt 80 % (min. kr. 50,-) af
fakturaprisen for at dække omkostninger til eftersyn, klargøring og ekspedition. I
det tilfælde hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte
returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal
det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og
risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger
berettiget til at få disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle
krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet
til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand
hos sælger.
§ 20. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til
aftalen til tredjemand.
§ 21. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse der ikke løses i mindelighed mellem parterne, afgøres
af Retten i Odense som 1. instans. Dansk ret skal finde anvendelse.
§ 22. Persondata
Vi følger retningslinjer udarbejdet ud fra EU`s DatabeskyttelsesForordning og Persondatalov. For mere information se www.freund.dk

