SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - 2018
1.

Anvendelse

1.1

Enhver levering eller tjenesteydelse fra Skagen El &
Energi A/S (herefter ”Leverandøren”) sker på grundlag
af disse salgs- og leveringsbetingelser, der således er
bindende for alle leverancer eller tjenesteydelser til Leverandørens kunder.

5.2

Eventuelle reklamationer over Produktet, herunder reklamationer vedrørende mængdedifferencer, skal fremsættes straks overfor Leverandøren. Fremsættes en reklamation ikke straks overfor Leverandøren, mister kunden retten til at gøre eventuelle mangler gældende.

1.2

Disse betingelser tilsidesætter alle andre aftaler, betingelser og sædvaner, herunder kundens indkøbsbetingelser. Dette gælder også for indkøbsbetingelser, der fremsendes af kunden efter kundens modtagelse af disse betingelser. Eventuelle fravigelser af salgs- og leveringsbetingelserne kan alene ske med Leverandørens skriftlige
accept.

5.3

Leverandørens ansvar omfatter alene mangler, som viser sig inden det tidligste af følgende tidspunkter:
 1 år fra den dag, Produktet blev leveret, eller
 Produktet har kørt i 1750 driftstimer.

5.4

Såfremt Produktet lider af en mangel, vælger Leverandøren, hvorledes den pågældende mangel skal afhjælpes. Leverandøren kan således frit vælge, om der skal
ske omlevering, afhjælpning eller om kunden skal have
et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kunden er
ikke berettiget til et erstatnings-/låneprodukt i perioden, hvor eventuel afhjælpning eller omlevering sker.

6.

Betalingsbetingelser

6.1

Leverandørens betalingsfrist er 14 dage netto kontant
med mindre andet fremgår af tilbud og faktura. Ved tilbuds-/fastprisarbejder forfalder kontraktsummen dog
således:
 40 % ved ordreafgivelsen, dvs. ved accept af Leverandørens tilbud.
 60 % ved aflevering.

6.2

Forfaldne beløb forrentes med 1 % pr. påbegyndt måned.

6.3

Alle varer og systemer sælges med ejendomsforbehold,
hvorfor disse forbliver Leverandørens ejendom indtil det
tidspunkt, hvor fuld og endelig betaling er sket. Såfremt
kunden helt eller delvist misligholder sin betalingsforpligtigelse, er Leverandøren derfor berettiget til at tage
det solgte tilbage.

7.

Produktansvar

7.1

Leverandøren er ansvarlig for fysiske skader og/eller
skader på eller tab af ejendom forårsaget af Produktet,
hvis og i det omgang det bevises, at en sådan skade kan
henføres til Leverandøren, og at et sådant ansvar følger
af ufravigelig lov.

7.2

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens Produktet er i
kundens besiddelse. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af kunden, og hvor Produktet indgår.

2.

Almindelige leveringsbetingelser NL 92

2.1

Hvis ikke andet følger af aftalen finder NL 92, ”Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og
andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem
Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse
lande”, anvendelse.

3.

Tilbud

3.1

Med mindre andet fremgår af tilbuddet, er Leverandørens tilbud gældende i 1 måned fra tilbudsdatoen.

3.2

Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt Leverandøren ikke kan opfylde et afgivet tilbud på
grund af mellemsalg, vil kunden så vidt muligt modtage
meddelelse herom fra Leverandøren uden ugrundet ophold efter modtagelse af kundens accept af Leverandørens tilbud.

4.

Levering

4.1

Levering sker Ex Works i henhold til Incoterms 2010. Såfremt det aftales, at levering skal ske på en af kunden
angivet lokation, bærer kunden risikoen samt alle omkostninger forbundet med en sådan levering.

4.2

Leverandøren har intet ansvar for forsinkelse i mindre
end 10 arbejdsdage.

4.3

Såfremt kunden ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Leverandøren berettiget til at hæve aftalen
og gøre et erstatningskrav gældende. Eventuel oplagring
af systemet/produktet sker for kunden regning og risiko.

5.

Reklamation og undersøgelsespligt

5.1

Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede system, produkt eller arbejde (herefter samlet benævnt
”Produktet”) straks efter levering.

7.3

Hvis Leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud
over ovennævnte ansvar, er kunden forpligtet til at
holde Leverandøren skadesløs herfor.

7.4

Leverandøren er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

7.5

Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Leverandøren
i forbindelse med en eventuel produktansvarssag.

8.

Force majeure

8.1

Leverandøren er ikke erstatningspligtig for manglende
opfyldelse af Leverandørens forpligtelser, såfremt dette
skyldes en hindring, der er uden for Leverandørens kontrol. Eksempler på dette kan være – men er ikke begrænset til – krig, krigslignende situationer, brand, strejke,
lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket
eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

8.2

9.

Beskyttelse af rettigheder

9.1

Leverandøren har ophavsret til tegninger, tekniske dokumenter og anden teknisk dokumentation, som er udarbejdet af Leverandøren. Kunden opnår ingen ret til Leverandørens immaterielle rettigheder ved køb af systemet/produktet. Der henvises i øvrigt til NL 92 punkt 3.

10.

Lovvalg og værneting

10.1

Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse
med aftalen, skal afgøres i henhold til dansk ret uden
hensyntagen til dansk international privatrets henvisningsregler og skal afgøres ved Retten i Hjørring.

10.2

Uanset punkt 10.1 ovenfor er Leverandøren til enhver
tid berettiget til at indlede retslige skridt mod kunden i
den retskreds, hvor kunden har sit hjemsted.

I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til
at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve
aftalen. Fra det tidspunkt, hvor hindringen er ophørt, er
begge parter forpligtet i henhold til aftalen, medmindre
Leverandøren forinden har hævet aftalen. En hindring
på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at
hæve aftalen uden nogen form for krav på erstatning fra
den anden part.

2.

