
AI.,ilIIN|l] I,IC]

L Nedenstirendc almindelige leveringsbetingelser tindcr anvendelse. sil 'rrrnt par
teme skrif i l igt eller pi anden mide har attalt dem. Gelder Ieveringsbetingelserne for
en leverance, skal eventuelle fiavigelser ske vcd skrift l ig aliale ntcllem pllrterne.

2 .  Op lysn inger ip roduk t in fb rmat ionogpr is l i s te rerkunb indende ide tomlang,
aftalen udtrykkeligt henviser ti l  dem.

3. Alle tegninger og andre tekniske dokunrenter vedrgrcrrde stdbegodsct eller
fremstil l ingen heraf, som f6r eller elter aftalens indgielse overlades fra den ene part
ti l  den anden, ti lhOrer den part, som har udleverct dem.Modtagne tegninger, andrc
tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fia den an-
den part anvendes ti l  andet end det, der var formilet med overladelsen. Udcn sam-
tykke lra den anden part mi det nrvnte materialc ikke kopieres, reproouceres, over-
gives ti l  eller pi anden mide bringes ti l  tredjemands kundskab.

4 .  Modc l l c r ,  v r rk t l l j  0g  uds ty r .  s0nr  kpberen t i l ve jcbr i rger  t i l  op ly ldc lsc  a l  a l ta -
len, lbrbliver hans ejendom. KOberen skal betale fbr selgerens kontrol, justering og
kompiettering al kllberens modcller, verktoj eller udstyr.

5. Modeller, v€rktOj ellcr udstyr, som sclgeren ti lvejebringer ri l  optyldclse af
aftalen, skal betaies af koberen og bliver hans ejendom. Hans ejcndomsret omfatter
dog ikkc sielgcrcns indll, lbs- og efterlgdningssystcm. Selgeren skal nrerkc modcllcr,
v€rktoj og udstyr, som ti lhorer kOberen.

Sclgeren har dog rc1 ti l , hell eller delvist. at nicglc at udlevcre modeller. vrerktpj
eller udstyt sonr han har lremstil let eller ladet frensti l le, hvis det med rirnelighed
kan antages, at hans tekniske erfaringer derved blotl icgges, og han som t0lge heral-
pirfpres ct cltcr ornstondighederne nevneverdigt tab. Selgeren skal i si lald godt
gttre klberen vardien af det t i lbageholdte.

SAfrenrt det pihviler srelgeren at f lemsril le modcllcr eller vrcrktoj, skal koberen
betale omkostningerne ved geniiemstil l ing eller reparation pi grund al slitage. Det
samme grelder vcd genfremstil l ing eller reparation uf andre irsagcr, sorn ikke skyl-
des srelgeren.

6. Selgeren mi ikke uden kOberens ti l ladelse anvende kOberens nodeller. vrrk-
toj og udstyr t i l  andet lbrrri l  cnd opfyldclsc af alialen. Siidannc modeller, vtrkrg,rj
og udstyr mi ej heller af srelgeren overgives ti l  tredjemand eller pi anden mide
bringes ti l  dennes kundskab.

7. Selgeren skal sl,trge tbr oplagring af modeller, vrrktpj og udstyr, sii lange
leverancer pigir Sifremt modeller, verktoj og udstyr, der ti lhOrer kOberen, forbli
ver hos srlgeren etter sidste altalte stl lbning, pirhviler det dcnnc at sorge l i)r opbe-
varing tbr kgberens regning og risiko.

Enhver lbrpliglelse tbr srelgercn vedrorende modeller, vrerktgj og udstyr ophOrer
tre ir ef'ter leveringens afslutning. Selgeren skal dog sii vidt muligt give kpbcren
underretning, inden der treffes beslutning om skrotning, udrangering eller l ignende
fbranstaltninger.

8. K6beren algpr hvorvidt ham ti lhprende modeller, verkrgj og udstyr som be
finder sig hos srlgeren skal fbrsikrcs. Koberen skal i si fald betale de hernred fbr-
bundne omkostninger.

9. Koberen barer omkostningerne og risikoen ved forsendelse ti l  og tra salger
al modcller, verktgj og udstyr.

10 .  K t rberener fb rp l ig te t t i la tho ldese lgerenskades lOsfbra l le tp lgera feventu
ellc sllgsmdl, der mitte blive anlagt mod srelgeren som tolge af dennes I 'r.e mstiJling
af stobegods, der er dekket al 'patent, monster. varemcrke eller anderr cncrcl, nvls
fiemstil l ing har fundet sred efter kOberens specificerede anvisning, tetning, pr0ve,
model, vrrktoj eller andet udstyr.

l l . Denafkgberenogselgerenfbrudtbrstpbningenberegnedevagteralenevejle
dende, og prisen skal ved afvigelser konigeres pi grundlag afden faktiske viegt.

| 2. Serielrernsti l let stObegods skal vere i overensstemmelse med de prOvestOb
ninger, som koberen har godkendt. og fiemstil l ingen pibegyndes ikke. tbr skrift l ig
godkendelse er modtaget f ia kgberen.

13. Sifiemtpartemehuafialt,atst@begodsetfprleveringskalgennemgienprgvefbr
underspgelse af, hvorvidt stobcgodset opfylder bcstcmte krav, skal prgvcn udlOres hos
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srelgercn eller p;i et andet sted, sorn han I inder hensigtsmassigt. Siliemt tekniske kfav til
prgven ikke er angivet i afialen. skal denne udt6res i overensstemmelse med sadvane i
stdbcindustrien i srelgers land.

14 .  S i f remtkOberenhar l remsatgnskeomatb l i veunder re t te t ,ska lse lgerenun-
derrctte klberen om cn siidan prove med ct i i lstr€kkeligt langt varsel t i l , at koberen
kan overvcre dcnnc. Prove kan afholdes, selv ont koberen ikke er reprrcsenteret,
dersom hrn har nrodtaget sidan undenetning.

Srclgeren skal f0re prok)kol over proven. Provcprl)tokollcn skal scndes ti l  klbcrcn.
Prgveprotokollen skal anses fbr at give en korekt beskrivelse al provens gennemfbrelse
og dcnnes resultat, medmindre koberen beviser noget andet.

15. Sirl iemt stobegodset vcd cn sidan pr91ve viser sig ikke at vere kontrakt-
messigt, skal selgeren, medmindre k6beren acccpterer afvigelsen, se hurtigt som
mul igt s0rge tin, nt stlbegodsct bfinges i overensstemmelsc rncd aftalen. Pa ki4ber-
ens lbrlangende skal ny prgve derefier udfpres. Var manglen ubetydelig, kan ny
pr0ve dog ikkc forlanges.

16 .  Medmindreanden i i r rde l ingera t ta l t ,b r re rs r lgc rena l leomkostn ingerved
sidanne prpver, som udtlares hos selgeren. KOberen berer dog alle omkostninger
lor sinc represcntilntor. herLlnder disscs rejse og opholdsudgifter, i forbindelse
med sidanne prover.

I 7. Er lcvcringsklausul altalt, l irrkrlkes dcnnc i hcnhold ti l  de ved atialens ind-
gielse greldende lncoterms. Selgeren er ikke lbrpligtet t i l  at emballere stObegodset,
medmindre andet er trdtrykkeligr afralr.

Er  ingcn lcver ingsk lausu l  a l ta l t ,  anscs  lcvcr ing  lb r  ske t , ,Ex  Works" ,  cksk lus iv
emballage.

18 .  S i t l re rn t  par tc rnc  i  s tcde t  lb r  c t  bcs temt  levcr ings t idspunkt  h r r  rng ive t  e t
tidsrum, inden fbr hvilket levering skal f inde sted, anses dette tidsrunl at lobe fi.a
indgiiclscn af aftalen.

1 9 .  F i n d e r s c l g c r e n , a t h a n i k k e k a n l e v e r e i r e t t e l i d , e l l e r n r i f b r s i n k e l s e t i a
hans side anses fbr sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give koberen skrift-
l ig nreddclclsc helrm og samtidig angivc i irsagcn ti l  f irrsinkclsen samt sl vidt mu-
ligt det t idspunkt, da levering peregnes at kunne finde sted. Undlader srelgeren at
give dcn ovennevnte meddclelse, skal halr, uanset bestemmelserne i punkterne 2 I
og 22 crslatte koberen de nerudgifier, clennc pilpres som tl. l lge al'den manglende
meddelelse.

20. Hvis l irrsinkclse rned levering skyldes nogen omstrndighed, som i henhold
ti l punkt ,16 udgpr en ansvarsfi ihedsgrund eller skyldes koberens handling eller
undladelsc. forl ienges leveringstiden i det ornlang. hvori det efier omstandighederne
skOnnes rirneligt. Leveringstiden skal lbrlanges, selv om iirsagen ti l  fbrsinkelsen
indtreffer elter udlObet af den oprindeligt afialte tevcringstid.

2 l. Hvis srlgeren ikke lcverer stobegodset i rette tid og parterne efler mcddelclsc
i henhold ti l  punkt I 9 ikke er blevet enige om en udsat leveringstid, er kllberen beret
tiget t i l  konvcntionalbocl l ia dcn dag, hvor lcvering skulle have tlndet sted.

Konventionalboden udgOf 0,5ol, lbr hver hele uge, lbrsinkelsen varer, beregnet
af den del aI den aftalte kObesum, som dakker den del af stobegodset, der pi grund
al-l irrsinkclscn ikkc kan tagcs i brug sont l i)rudsat.

Konventionalboden kan ikke overstige 7,-57o af dette beregningsgrundlag.
Konvcntionalboclcn l irrtalder ti l  betaling ved skrift l igt prikrav lra koberen, dog

tidligst niir det af lbrsinkelsen omtattede stlbegods levercs eller evenruelt p:r det
tidspunkt, hvor kgberen haver afialen i henhold ti l  punkt 22.

KOberen li)rtabcf sin ret t i l  konventionalbod, sri l iernt han ikke har frcrrsat skrift l igr
krav herom inden 6 mineder efter, at levering skulle have fundet sted.

22. Sirtierrt klberen er berettiget t i l  maksirral konventionalbod i henhold ti l
punkt 2 I, og stObegodset fbrtsat ikke leveres, kan klrberen ved skrit i l ig meddelelse
ti l selgeren krave levering og thstsette en sidste, rimelig frist, som ikke kan vere
kulere end I ugc.

Sifremt salgeren heller ikke leverer inden fbr den tastsatte frist, og dette ikke
skyldcs forhold. som kObcren brercr ansvaret for, kan koberen ved skrilt l ig medde-
lelsc ti l  selgeren hcve alialen fbr si vidt anglr den del af stgbegodset, som ikke
kan tages i brug som fbrudsat.

K(rbcren har, sii lrerrt han sirledes haver alialcn, herudover kruv pl erstatning fbr
det tab. han har l idt ved salgerens forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksi-
malc konventionalbod, han har kunnet krevc i hcnhold ti l  punkt 2 L Denne erstat-
ning kan ikke overstige 7,5% af den del af den alialte k6besum, som dekker den dei
af st{rbegodset, for hvilken aftalen hrves.

Koberen har clesuden rct t i l , ved skrift l ig rncddelelse ti l  srlgeren, at hrve alt.F
len, sil iernt det stir klart, at der vil indtreff 'e cn forsinkelse, som etier reglerne i
punkt 2 I vi l lc givc kObcrcr ret t i l  rnaksiural konventionalbocl. Vcd en siidan ophr-
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velse har k6beren ret t i l  sevel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold
til nervarende punkts tredje stykke.

Bortset f ia konventionalbod i henhold ti l  punkt 2l og ophrevelse med begrenset
erstatning i henhold til punkt 22 er ethvert kav fra kgberen i anledning af salgerens
forsinkelse udelukket. Denne begrensning i salgerens ansvar gelder ikke, sifremt
srelgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

23. Finder k6beren, at han ikke vil kunne modtage stObegodset pe den aftalte
dag, eller mi forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrun-
det ophold give selgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive irsagen til
forsinkelsen samt se vidt muligt det t idspunkt, da modtagelse piregnes at kunne
finde sted.

Undlader koberen at modtage stobegodset pe den aftalte dag, er han desuagtet
forpligtet t i l  at erlegge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det
pageldende stobegods havde fundet sted. Salgeren skal s6rge tbr, at stobegodset
opbevares for koberens regning og risiko. Pi koberens anmodning skal selgeren
forsikre stobegodset [or koberenr regning.

24. Medmindre koberens i punkt 23 angivne undladelse skyldes noget i punkt
46 navnt forhold, kan salgeren skrift l igt opfordre koberen ti l  at modtage stobe-
godset inden for en rimelig tid.

Undlader koberen at gore dette inden foret sadant tidsrum - afirsager, som salgeren
ikle barer ansvretfor - er salgeren berettiget til ved skdftlig meddelelse til koberen at
heve aftalen for den leveringsklare del af stObegodset, som pe grund af koberens und-
ladelse ikke bliver leveret. Selgeren hr da ret til erstatning for den skade, som kpber-
ens misligholdelse har pefdrt hm. Erstatningen kan ikke overstige den del afkObesum-
men, der dakker den del af stobegodset, som ophEvelsen omf'atter
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25. Medmindre andet er aftalt, fofalder den aftalte kobesum til betaling med en
tredjedel ved aftalens indgielse og med en tredjedel ved salgerens skrift l ige med-
delse om, at den v€sentlige del af stobegodset er rede ti l  levering. Restbelobet
erlagges ved leveringen af stobegodset.

26. Betaler kgberen ikke ti l  attalt t id, har srelgeren tia fbrfaldsdagen krav pi
morarente med den rentesats, som galder i henhold til lovgivning om renter ved
tbrsinket betaling i srlgerens land. Sifremt selgerens land er Danmark, skal mora-
renten dog udg@re den officielt fastsatte diskonto med tilleg af 9 procentpoint.

27. Sifremt koberen ikke efter 3 mineder har betalt det forfaldne belob, er sel-
geren berettiget t i l  ved skrift l ig meddelelse ti l  kOberen at hEve aftalen og fbruden
morarente at krave erstatning af koberen for det tab, han har lidt. Erstatningen kan
ikke overstige den aftalte kobesum.

28. Uanset hvad der er bestemt i punkterne 4 og 5, kan salgeren tilbageholde mo-
dellel varktoj og udstyr tilhorende koberen, indtil stobegodset er betalt. Denne ret
grclder ogse vedrOrende betaling til salgeren for dennes fremstilling, kontrol,justering
og komplettering af modelleq varktpj og udstyr
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29. Stdbegodsetsamtmodeller,vErktojogudstyrsomselgerenskalti lvejebringe
i henhold ti l  punkt 5 forbliver selgerens ejendom, indti l betaling er erlagt tuldt ud,
i den udstrakning et sadant ejendomsforbehold er gyldigt efier galdende ret.
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30. Salgeren er forpligtet til at atlj€lpe alle mangler, som skyldes lejl i kon-
struktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af
stobegodset i overensstemmelse med punkterne 3 | -43 nedenfbr.

Salgerens ansvar etter fgrste stykke omfatter ikke mangler, som skyldes kon-
struktion, modeller, verktoj eller udstyr, som han ikke selv har udfort eller i Ovrigt
er ansvarlig for.

31. Srelgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et ir fra den
dag, stobegodset blev leveret. Anvendes stobegodset mere intensivt, end det er af-
talt eller kan anses forudsat ved aftalens indgielse, forkortes denne periode for-
holdsmassigt.

32. For dele, som er udskil iet eller repareret ifplge punkt 30, pAtager salgeren
sig de samme forpligtelser, som grelder for det oprindelige stobegods i et tidsrum af
1 er. For stobegodsets Ovrige dele forlenges den i punkt 3 | nevnte periode kun
med det tidsrum, stObegodset ikke har kunnet anvendes som fplge af de i punkt 30
navnte mangler.

33. Kgberen skal give skrifllig meddelelse om en mangel til selgeren uden ugrun-
det ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfelde senere end 2 uger efter, at
den i punkt 3 I n€vnte frist er udlobet, jf. punkterne 32 og 43. Meddelelsen skal
indeholde en beskivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.

Sifremt der er grund ti l  at tro, at manglen kan medfore risiko for skade, skal
sedan meddelelse gives straks.

Sifremt kOberen ikke skriftligt undenetter salgeren om en mangel inden for de
frister, som er angivet i dette punkt, mister koberen sin ret t i l  at f iemsEtte krav i
anledning af manglen.

34. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra koberen i henhold til punkt 33
skal salgeren af\elpe manglen uden ugrundet ophold. Srelgeren skal selv bare om-
kostningeme ved s6dan athjelpning i henhold til bestemmelseme i punkteme 30-42.

Reparationen foretages hos salgeren, medmindre selgeren finder det hen-
sigtsmessigt, at reparationen finder sted hos kgberen. N6r reparationen skal finde
sted hos selgeren, skal koberen returnere stobegodset til salgeren.

Krever demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er srelgeren
forpligtet til at foretage sedan demontering og montering. Er en sidan speciel fag-
kundskab unOdvendig, er selgerens ibrpligtelse vedrprende den mangelfulde del
opfyldt, nar han har leveret en tilborligt repareret eller udskiftet del til koberen.

35. Safremt koberen har aftivet en sadan meddelelse, som nevnt i punkt 33, og
det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som salgeren berer ansvaret for,
har selgeren ret til godtgorelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen
har oifort ham.

36. Sifremt eventuel demontering og montering medfprer indgreb i andet end
stobegodset, pihviler arbejdet og omkostningerne herved kgberen.

37. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske
for salgerens regning og risiko.

Koberen skal fglge selgerens instruktioner om forsendelsesmede.
38. Koberen skal bare de meromkostninger, som salgeren pefores ved afhjalpning

af mangler som folge af, at stgbegodset befinder sig pa et andet sted end det i aftalen
angivne bestemmelsessted eller - hvis et sedant ikke er angivet - Ieveringsstedet.

39. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold ti l  punkt 30, sti l les ti l  srelgerens
disposition og bliver hans ejendom.

,10. Sifremt salgeren ikle inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til
punkt 34, km kobercn skiftligt give salgeren en sidste fristfor opfyldelse. Erforpligtelseme
ikke opfyldt inden udlobet afden fastsatte fiist, kan koberen efter eget valg:

a) for salgerens regning og risiko lade udfgre de reparationer, som er
ngdvendige, forudsat, at han g0r dette pi en fornuftig og rimelig mide,

eller
b) krave forholdsmassigt afslag, dog h6jst l5%o af clen aftalte k6besum.
Sifremt manglen er vasentlig, kan kdberen i stedet have aftalen ved skrift l ig

meddelelse ti l  salgeren. KOberen har ogsi ret t i l  si ledes at heve aftalen, sifremt
manglen etter t i l tag, som navnt under a), fortsat er vesentlig. Koberen kan ved
ophevelse kreve erstatning tbr sit tab, dog hojst l570 afden aftalte kobesum.

41.  Se lgerensansvaromfa t te r ikkemang ler , fo rersageta fmater ia le ,somer t i l -
vejebragt af koberen.

42. Salgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstar under de i aftalen forud-
satte arbejdsfbrhold og under korrekt anvendelse af stobegodset.

Ansvaret omtatter ikke mangler, som skyldes irsager, opsdet efter at risikoen er
gaet over pa koberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke manglel der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fbretaget al kpberen, endringer fo-
retaget uden selgerens skrift l ige samtykke eller reparationer, som kOberen har ud-
flart pi fqlagtig mide. Endelig omf'atter ansvaret ikke normal slitage og fbrringelse.

43. Uanset bestemmelseme i punkterne 30-42 gelder srelgerens mangelsansvar
ikke for nogen del af stobegodset ud over 2 ir fra den i punkt 3 I nevnte periodes
begyndelse.

44. Srlgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 30-43 fore-
skrevne. Dette gElder ethvert tab, manglen matte forersage, herunder forgaves
bearbejdning, dritistab, tabt fortjeneste og andre dkonomiske konsekvenstab. Denne
begrensning i seigerens ansvar gelder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i
grov uagtsomhed.
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45. KOberen skal holde salgeren skadeslg,s i den udstrakning, selgeren pilreg-
ges ansvar over fbr tredjemand fbr sidan skade og sAdant tab, som salgeren efter
dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig for over for koberen.

Selgeren er ikke ansvarlig fbr skade, forvoldt af stobegodset:
a) pe fast ejendom eller l6s6re, som indtreder, medens stobegodset er i

koberens besiddelse.
b) pi produkter, der er fremstillet af k6beren, eller pe produkter, hvori

disse indgir, eller for skade pi fast ejendom eller l6s6re, som disse-
produkter som fblge af stobegodset forirsager.

I intet tilfalde er srelgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
Okonomiske konsekvenstab.

De naevnte begrensninger i seelgerens ansvar galder ikke, hvis han har glort sig
skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fiemsatter krav mod en afparterne om erstatningsansvar i hen-
hold til dette punkt, skal denne part straks underette den anden herom.

Selger og kpber er gensidigt fbrpligtet t i l  at lade sig sagsOge ved den domstol
eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem pi
grundlag af en skade eller et tab, som pestes forirsaget af det leverede st6begods.
Det indbyrdes fbrhold mellem kpber og srelger skal dog altid afgOres ved voldgift i
henhold ti l  punkt 49.
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46. Fplgende omstandigheder medfprer ansvarsfrihed, sifremt de forhindrer afta-
lens opfyldelse eller 96r opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver
anden omstEndighed, som parterne ikke er hene over, sisom brand, krig, mobilisering
eller militarindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valuta-
restriktioner, oprorog uroligheder, mangel pi transportmidler, almindelig vueknaphed,
restriktioner afdrivkrafi samt mangler ved eller fbrsinkelse afleverancerfia underleve-
randgrel som skyldes nogen af de i dette punkt nevnte omstandigheder.

Omstandigheder, som navnt, medfTrer kun ansvarsfrihed, sifremt deres indfly-
delse pi atialens opfyldelse ikke kunne tbrudses ved indgielsen af aftalen.

47. Detpahvilerdenpart,derOnskeratpaberabesignogenansvarsfrihedsgrund,
som nevnt i punkt 46, utbrtovet, skrif i l igt at underrette den anden part om dens
opstaen og ophOr.

Ved force majeure hos koberen skal denne dekke de omkostninger, selgeren
pedrager sig for at sikre og beskytte stobegodset.

48. Uanset hvad der i Ovrigt fplger af disse almindelige leveringsbetingelser,
kan enhver af parterne hreve afialen ved skrift l ig meddelelse ti l  den anden part,
safremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mineder af en begivenhed, som
n€vnt i punkt 46.

l  r i s l t ' r .  l ,o r r l r l :1

49. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenheng hermed,
kan ikke underkastes domstolenes provelse, men skal afgores ved voldgift i over-
ensstemmelse med de lovregler om voldgift, som galder i selgerens land.

50. Alle retsspprgsmil, der mette opst5 i anledning af aftalen, skal bedOmmes
efier loven i selgerens land.
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