
 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGLESER 
FOR 

M.I. MONTAGE A/S 

§ 1. Nedenstående almindelige salgs- og levenngsbetmgelser linder anvendelse i det 

omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale me l le m parterne. 

 
§ 2. TEGNINGER OG BESKRIVELSER 

Alle oplysninger om vægt. dimensioner, kapacitet, dat.a al teknisk  og  anden  art 

samt priser, som er anfBrt i kataloger, annoncer. billedmaterialer, prislister m.m. er  

omtnmtJigEL  Sia danne □pfysninger  er  kun  bindende det  omfang. de  udt rykkeligt 

fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden sknft l1g afta l e. 

 
§ 3 . PRISER 

Selskabet har til  Emhver tid  ret  til at  ændre sme pr is.er/  psri  l ist  er  . Med  mindn an 

den aftale træffes, flnder salg sted I henhold Ul den prisliste. som er gældende pa 

ordrebekræltelsens dato. Prisangivelser sker under forbeho  ld  for  strejke, lock-out 

og andre f□rt mld. som selskabet ikke selv er herTe over. Opgivne priser er ab sel 

skabets adresse, og er eksklusive meruærd1afgrft og forsende lsesemba llage, og er 

baseret på de ved Ulbudets afgivelse herskende pnsforhold for matenaler. arbeIds 

lønninger og transportudgifter Priserne er ligeledes baseret på de ved Dlbudets 

afgivelse gældende  valutaku rser"  og  ksn  således regu leres  i  forhold til ændringBr 

1 pns- og valutaforti old. 

 
§ 4. LEVERING 

Levering sker ab selskabets adresse. Køberen overtagBr risikoen for leverancen 

vBd levBringen. 

Forsendelse skerfor køberens regning og ns1ko. Dersom selskabet ikke har modta 

get speciel instruks. er selskabet berettiget til at vælge transportmiddel og trans 

portvej. SelsksbBt er ikke ansvarlig for transportskader. 

 
§ 5. LEVERINGSTID 

Den angivne levenngsbd er omtren 1g og med forbehold af forsinke lse som følge af 

strejkBr, lock-out. krig. mobilisering, beslaglæggBlse. valutarBstriktionBr, t.ranspor 

thindnnger, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglBnde BIIBr mangBtfulde leve 

rancer fra underleverandører eller arsager udenfor sælgers kontrol, og levenngs 

tiden vil i påkommende tilfælde være at udsl"Jde med et cil hindringens varighed 

svarende antal dage. Levering  til  den således udskudte IBveringstid ansBs i enhvBr 

henseende for retti dig. Såfremt leveringstiden er angrvBt som Bt b8StBmt antal 

dage eller uger, regnespenoden fra det odspunkt, da sælger har modtaget saml> 

lige de for ordrens udførelse nøIagtige oplysninger fra køberen Såfremt køberen 

ikke opfyldBr eventuelle forfaldne betalingsforpl igtelsBr, udskydes leveringstiden 

med Bt tidsrum svarBnde til fors inkelsBn af dBn pågæ ldende betal ing. Såfremt dBr 

opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kø 

ber ti l at hæve handlen helt eller delvist, eller g0re andre misligholdelsesbefø1elser 

gældendB mod sælger, mBdmindre forsinkelsen må betragt.es som væsentlig. og 

sælger herefter ikke har foretaget levenng sBnBst 7 dagB efter at have modtagBt 

skriftlig påkrav herom fra købers side. 

Eventuel erstatning kan I intet tilfælde kræves cil dækn,ng af købers driftstab, avan 

cetab, dsgbader eller andet indirekte tab. 

 

§ 6. BETALING 

Selskabets nonmale bet.alingsbetingelser er som følger 

BBtaling: 30 dage net.to BIIBr efter aftalB. Erlægger køberen ikke betal ing i rette tid. 

er sælger bBrBtllgBt til at fordrB renter af det skyldige beløb med 2,5% pr. måned 

af den til enhver od værende saldo fra uden fra levenngen og Ul betaling sker 

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen cil sikkerhed for 

opfyldelse sf en eventuBI forpligtelse i m edfør af punkt 12, ligesom en fors inkelse 

med en uvæsentlig del af leverancB n hBIIBr ikke berettiger keberen til udBladBl se af 

at erlægge den fulde betaling I henhold cil de trufne aftaler Dersom varer, der folge 

aftale eller kontrakt skal leveres tJI bestemt tJd, ikke rettidig, aftages af køber, kan 

sBlskabet eftBr eget valg ladB varBrne bortsælge for købers regnmg. efter advis til 

køber, eller oplægge varerne for købers regning. således at køber skal betale de 

med oplagnngen forbundne omkostninger  Uanset forsinkelse  ved modtagelsen 

er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at eriægge den 

stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. 

Manglende bBtal 1ng efter dBn fast.satte forfaldsdag vil kunne medføre overgivelse 

til advokat uden yderligere varsel, ligesom advokaten vil kunne opkræve inkasso 

omkostninger udover.. hvad der  er  fastsat i bekendt.gøre Ise nr   60 1  af den 1 2. Iul1 

2002 omudenretigl einddrivelsesomkoisntgneri anledningaf fors inket  bBtaling. 

 
§ 7. EJENOOM5FORBEHOLO 

Selskabet bevarer ejendomsretten cil det solgte, mdtJI fuld og endelig betaling er 

erlagL 

Såfremt der måtte opstil skade eller slidtage på dBt solgte, er sBlskabet berBttigBt 

til at kræve betaling for dette hvis det solgte tages Ulbage/ retur 

 

§8 KONSTRUKTIONSÆNORINGER 

SBlskabet forbBholder sig ret til før levering uden forudgåendB meddBlel-se t il  kø 

ber at foretage sådanne ændnnger I konstnukDonen, udføre lse m.v. som selskabet 

måtte finde nødvendige. 

SådannB ændringer givBr kun køber ret  til at hævB kabBt. såfremt  han ksn bevise. 

at en bestemt konst.ruktmn, udførelse m.v. var Bn forudsætning for købet. 

Foretagne ændnnger og heraf eventuelt foran lediget ophæve lse af k0bet, bere1> 

tiger ikke køber Dl erstatning af nogen art og eI heller Dl forholdsmæssigt afslag i 

købesummen. 

 
§ 9. TEGNINGER M.V. 

Alle tegn,nger, overslag, beskrivelser eller andet materiale,  der  skal  fr emsendes 

vBd afg ivelsB af tilbud eller leverance r. er selskabets Bjendom, og må ikke uden 

sBlskabets skriftlige tilladelse mangfo ld1gg0 res, fore lægges andre firmaer BIIBr be 

nyttes til at udføre arbeIde efter Tegninger, som selskabet har udført til bnug ved 

tilbud. skal på forlangende rerumeres. 

 
§ 10. RETIJREMBALLAGE 

Kasser eller anden emballage, som debiteres særskil ,.,1 ikke blive krediteret. 

 
§ 12 MANGLER 

A. Køb af nyB komponentBr: 

I Bn pen ode på 12 miJneder fra dBt solgtes levBr ing Br sælger ansvarlig for kon 

stnukUons-, fabnkauons-, eller  m atena lefeJI,  fonudsat at  køber kan bevise, at  feJlen 

eller manglen sk)'ldes fors æt e ller uagtsomhed hos selskabet eller dettes folk. Så 

fremt sBlskabet er ansvarl ig forfejl og mangler  efter  det ovenforenførte, Br selska 

bBt bBretl::JgBt tit efter eget valg. Bnt.en at ombytte BIIBr rBparere si3dannB kompo 

nenter eller dele, som v,ser sig mangelfulde p.g.a konstrukDons-, fabnkaoons- eller 

materialefeJI. Køber  afholder  udg11ter  ti l  afmontenng,  fors  endelse,    genmontering 

og opstart m.v. Køber opfordrBs til, straks når det  solgte er  kommet hBm i  hænde, 

at foret.age siJdan undersøgBise som ordentl ig forretn ingsbrug kræver. Lider det 

solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 søgnedage fra leveringen at regne 

meddele sælger dette. Elter udløbet af 8-dages fristen kan manglen  ikke  påberå 

bBs. EventuBI erstatning kan i int.et til fælde kræves til dækning af købers driftstab, 

avancBtab, dagbeder BllBr andet indirekte tab. 

Sælgers forpligte lser I medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke f0lger af 

naturligt slid eller usædvanlig bnug eller overfas mangefluld pasning eller be ening i 

strid medsælgers instruktioner, ændringBr forB tagBt udBn sælgers skriftlige god 

kBndel-se, k.lE!berens urigtigt udførte repara1:JonBr, BllBr andre fortiold udBnfor sæl 

gers kontrol Selskabet er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende 

senere end 1 2 måneder elter levenng 

B. RBparations/renovering af brugte komponenter: 

Såfremt selskabBt reparerer Bn kunden tilh0TBnde brugt komponBnt, BIier såfremt 

kunden køber en af selskabet repareret/renoveret bnugt komponent, har kunden/ 

køber samme mulighed for at gøre selskabet ansvarlig for m angler ved det solgte, 

som beskrBven ovBnfor under punkt A dog således at sBlsk.abets mBngBlsans 'IJar 

er begrænset til Bt tidsrum på 6 måneder fra levBring. 

 
§ 13 PRODUKTANSVAR 

For sådanne skader. som  umiddelbart er  omfatt et  af lov nr  481  af 7. iuni 1989  

om produktansvar, gældBr lovBns bestBmmBlsBr. For så vidt angår produktansvar, 

der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser gælder følgende begræns 

ninger: 

Sælgeren er kun ansvarlig for personsksdB. hvis dBt bBvises. st skaden skyldes 

fejl eller fors ømme lse begået af sælger Bn BIier andre, som han har ansvarBt for. 

Sælgeren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller l0s0re, som indtræ 

der, medens materialet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvar- 

hg for skade på produkt.er, dBr er fremstillet af købBrne, eller på produkter hvor i 

disse indgår . I 0Vrigt Br sælgerBn ansvarlig for skade på fast ejendom og løsere på 

samme betingelser som for personskade. Sælgers ansvar er  I  øvngt begrænset 

tJI kr 5.000000,DO ved personskade og kr 250000,00 ved cingskade pr ska 

dBbegivenhed. 

Sælgeren er 1kkB ansvarlig for dr iftstab, tabt arbB1dsfortjen8StB eller andet indi 

rekte tab. I den udstrækning sælgeren måtte blive palagt produkt.ansvar overfor 

tred1emand, er køberen forpligtet til at ho lde sæ lgeren skadesløs i samme omfang, 

som sælgerens ansvar er begrænset eftBr de 3 foretagende stykker. 

Disse begrænsninger I  sælgerens  ansvar gælder 1kkB. hvis han har  gjort sigskyldig 

1 grov uagtsomhed. 

Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i hen 

hold til dBtt.e punkt. skal denne pert straks underTette den anden herom. SælgerBn 

og kaberBn Br gBnsid1gt forpl igtBt 1:JI at ladB sig sagsege ved den domsto l BIier vold 

g1ltsret, som behand ler erstatningskrav der er reIst mod en af dem på grundlag af 

en skade, som påstås forårsaget af materie lle!. 

 
§ 14 PRODUKTINFORMATIONER, RØDGIVERANSVAR 

Selskabet er I almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte sverer Ul de spec1fika 

uoner, der er oplyst i forb,ndel se med salget, jfr afsnittet om fabn  katJonsfeI I -  ikke 

for om varen Br egnBt til købers  brug.  Ansvar  herudovBr  påtager  selskabet  sig 

kun. hvis  sBlskabet har  ydet særskilt. sknfthg  rådg ivning  1:JI køber i  form af udar  

b ejdelse af proIekt, udarbeIdelse af egentlige beregninger eller I fonm af afgive 

særskilt, sknltlig udtalelse om de, solgtes  bnugbarhed  tJI et  specielL angivet formå l 

til Bn køber. der  ikke må  antages at  besidde  fornødent  sagkundskab  på  området 

til sBtvstændigt at vurdBre spørgsmålet om varens egnBt.hBd. Se lskabet har intet 

ansvar for udta lelser hv,s det er angrvet, at udtalelserne hv,ler på en skønsm æssig 

bedømmelse eller en vurdenng. Selskabet påt.ager sig kun ansvar, hvis den ydede 

rådg ivning må sigBs at være uforsvarlig  set  i  relation  til dBn viden.  som  se lska 

bBt bBsad på rådg1vmngstidspunktet om genstandBn for rådgivningBn. SelskabBt.s 

rådgivning ydes pa basis af selskabets leverandørers opgivne data, og selskabet 

dækker kun t.ab som følge af fe jl i dette datamateriale. i det omfang selskabets leve 

randører ydBr selskabBt Brstatn ing herfor. Konstateres der fejl i den sf selskabet 

sammBn mBd dettes IBverancB ydBde skriftlige riidg1vmng, ska l køber uden unødigt 

ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedevæ 

relsen af feIlen. underrette selskabe 

VBd tilsidesættelse af denne bestemmelsB erstatt:Br sBlsk.abet alene sådanne tab, 

dBr måtte være opståBt som Bn direkte følge af sBlskabBt.s feJlagt:Jge rådg ivning på 

det odspunkt, køber burde have underrettet selskabet Ved retud1g reklamauon 

yder selskabet køber ny, vederiagsfri rådgivning Selskabets ansvarfort.ab opstået 

som følgB a f fejlagtig rådgivning begrænsBs således: 

Sel-ska bet begrænsBr dBit.es ansvar til de direkt.e tab, der måtte følge af sel-ska bBts 

feIlagoge radg1vn1ng og højst Ul kr. 300.000.00. 

Selskabet hælter aldrig lordriftstab. avancer.ab, dagbøder eller andet indirekte tab. 

Eielsksbets ansvar for tab opståBt som følge af rådgivningsfej l ophører senest 1 år 

eltBr, at leverance, hvortil ri3dgivningBn er knyttBt, er ovBrg ivBt t il køber. 

 
§ 15. RETSREGLER -VOLDGIFT 

I det omfang hvor parternBs mBIIBmværende ikke Br reguleret vBd ovenståendB 

a1m,ndBligB sa lgs-og leveringsbetingBlsBr, skal dansk rets a1mtndBl1gB regler findB 

anvendelse 

 
§ 16. VÆRNETING 

Væmet:Jng for samtl ige Mster mBllem parternB Br RBtten i Esbjerg. 

 
§ 11. RETIJRNERING 

Varer t.ages kun reb.Jr mod forudgående aft.alB. Kreditering vil I så fald skB med Bt 

fradrag på 10% med mindre andet er aftalt 


