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dolda fel och brister måste köparen reklamera köpet senast 6 månader
efter leverans. Därefter upphör köparens möjligheter att reklamera köpet.
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Tillämpning och giltighet
All försäljning omfattas av dessa villkor, om inte annat avtalats
skriftligen mellan parterna före leverans.

Offerter
Alla offerter är bindande i 30 dagar vilket innebär att offerten ska
accepteras inom 30 dagar från offertens utfärdandedatum.

Betalning erläggs kontant vid leverans, om inte annat avtalats
skriftligen eller anges på fakturan.
Efter förfallodagen beräknas räntan med 2 % per påbörjad månad
samt ränta på ränta.

3.3

Köparen har inte rätt att göra avdrag från köpesumman om detta
inte godkänts skriftligen av säljaren.

4.1
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Säljaren har rätt att innehålla kärnor, axlar og annan utrustning som
tillhör köparen intill dess köparen fillgjort sin betalningsskyldighet
mot säljaren.

8.1

För defekta produkter ansvarar säljaren endast enligt tvingande regler.

8.2

Säljaren ansvarar inte för materiella skador efter leverans och inte heller
för skador som inträffar medan de sålda varorna är i köparens ägo, tillika
i köparens produktion.

8.3

Säljaren ansvarar inte för köparens användning av sålda varor.

8.4

Säljaren ansvarar endast för personskada om det kan påvisas att skadan
beror på fel eller försummelse som begåtts av säljaren, eller andra parter
för vilka säljaren ansvarar.

8.5

Om säljaren åläggs produktansvar gentemot tredje part ska köparen
hålla säljaren skadeslös i den utsträckning som följer av ovan nämnda.

8.6

Köparen är skyldig att låta sig lagfaras vid samma domstol och enligt
samma lagar som säljaren.
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5.2

Om man avtalat leverans hos köparen, eller på av köparen angiven
plats, sker detta på det sätt som säljaren finner lämpligt. Frakt sker
på köparens risk och bekostnad. Förluster till följd av skada eller
försening under frakt ersätts således ej.

Säljaren ansvarar inte för hel eller delvis försening, eller underlåtenhet
att fullgöra avtalet, till följd av force majeure, inklusive krig, upplopp,
strejk, lockout, blockad, export- och importförbud, konfiskering,
valutarestriktioner, allmän varubrist, brist på arbetskraft och
transportmedel, bristande leveranser från underleverantörer, eller
försening med sådana, brand, naturkatastrof eller liknande
omständigheter som säljaren inte kunnat undvika och vars följder
säljaren inte kunnat undanröja.

9.2

Säljaren skall utan dröjsmål underrätta köparen om dylika
omständigheter skriftligen.

9.3

Bägge parter äger rätt att häva avtalet om detta inte kunnat verkställas
under mer än 2 månader p.g.a. force majeur.

Säljaren förbehåller sig rätten att delleverera.
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10.1
Leverans inom 2 veckor efter avtalad leveransdag betraktas inte
som försenad leverans.

6.2

Säljaren är inte heller ansvarig för försening, såvida inte köparen
kan påvisa att förseningen orsakats av säljaren eller annan part som
säljaren ansvarar för.

7
7.1

Ansvarsbegränsning

Ansvar för försening

6.1

6.3

Force majeure

9.1

Tillhandahållande och leverans
Avtalade leveransvillkor skall tolkas i enlighet med de Incoterms,
som gällde vid det datum avtalet ingicks. Om inte annat avtalats
skriftligen gäller leverans från fabrik.
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Produktansvar

Äganderättsförbehåll

5.1

5.3
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Säljaren har rätt att avhjälpa eventuella brister genom ny leverans inom
rimlig tidsperiod utan att köparen kan framföra ytterligare krav till
säljaren.

Betalning

3.2
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7.2

Angivna leveransdatum är fastställda enligt bästa uppskattning.
Säljaren förbehåller sig emellertid rätten att skjuta upp dessa i
händelse av de omständigheter som anges i paragraf 9.

Ansvar för fel
Köparen ska omgående, och före användning av varorna, göra en
grundlig undersökning av dessa och kan inte senare åberopa brister
som borde ha upptäckts i en dylik undersökning. När det gäller
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Säljaren ansvarar inte för förlorad produktion eller vinst, eller andra
indirekta förluster som uppkommit hos köparen eller tredje part,
oberoende av om detta kan tillskrivas försening, brister eller
produktansvar.

Tillämplig lag och jurisdiktion.
Oenighet mellan parterna regleras av dansk lag, varför den
internationella köplagen (CISG) inte ska tillämpas, och med domstol i
Horsens, Danmark, som första insats.

