Försäljnings – och leveransvillkor
1.
1.1

2.
2.1.

3.

ANVÄNDNING
Nedanstående är gällande vid alla
leveranser från Priess A/S (härefter
”säljaren”) till kunden (härefter
”Köparen”) med mindre annat är
uttryckligen avtalat.
OFFERT
Bara skriftliga offerter är gällande för
säljaren. Offerten är gällande i 30 dagar. Alla
offerter är utan bindning och bindande av
efterföljande accept i form av
ordererkännande. Det är köparens ansvar
att kontrollera ordererkännandet vid
mottagandet av denna och senast 3
vardagar efter mottagandet av
ordererkännandet och innan
igångsättningen av produktionen av
leveransen eller innan avsändning att ge
skriftlig meddelande pr. e-mail om
eventuella fel i ordererkännandet. Det
pålägges en administrationsomkostnad på
500 dkr. vid ändringar på fakturor efter
utfärdandet av denna.
PRISER
Uppgivna priser är baserat på de, på
offerttidspunken/ordererkännandetidspunkten gällande priser och
omkostnader, inkluderat materialpriser,
löner samt andra produktionsomkostnader.
Ändringar i dom nämnda priser och
omkostnader. Även inkluderande ändringar
eller nya skatter och avgifter – fram till
leveransen. Säljaren reglerar de
offert/erkännande priser motsvarande.

avlastningsplatsen, samt fria och rena
förhållande vid monteringsplatsen.
6.
6.1

ÄGANDERÄTTEN
Säljaren förbehåller sig äganderätten till det
sålda, intill betalningen har skett.

7.

FORCE MAJEURE
I tillfälle av Force Majeure vilket inkluderar
strejk, lockout, brand, översvämning, större
maskinskador, omfattande driftstörningar,
krigstillstånd, in- och utförselförbud.
beslagtagning, myndigheternas åtgärder,
ishindring, olyckor och skeppsbrott,
förseningar under transport, utebliven eller
felaktig leverans från underleverantörer,
råvaru- eller energibrist, eller andra
händelser, som säljaren inte är herre över, är
säljaren berättigat till att uppskjuta eller
annullera en orders effektuering. Köpare kan
varken i tillfälle av uppskjuten effektuering
eller annullering kräva skadestånd eller göra
något krav i övrigt till säljaren.

8.
8.1

REKLAMATION
Köparen är förpliktad till att undersöka
levererade varor omedelbart efter
mottagandet.

8.2

Reklamationer skall ske skriftligt. För synliga
fel, samt för fel, som borde vara upptäckta
vid köparens undersökning av varan. Jfr. pkt.
8.1 senast 8 dagar från fakturadatum eller
leveransdatum, om detta är senare. I övriga
tillfällen skall reklamation ske senast 8 dagar
efter det att köparen blivit medveten om
villkoren för reklamationen.

8.3

För alla produkter som produceras av
säljaren utfärdar säljaren en 12
månaders garanti på arbets- och
materialfel som inte är resultatet av
normalt slitage, beräknat från
leveransdatumet. Garantien gäller
endast under förutsättning att
produkten är korrekt monterad enligt
säljarens monteringsanvisningar och
allmänt erkänd praxis..

4.
4.1

BETALNING
Betalning skall ske netto kontant 14 dagar.
Vid betalning efter förfallsdagen tillkommer
räntor från förfallsdagen med 2 % pr.
Löpande månad.

4.2

Såvida köparen inte följer försäljnings- och
leveransvillkoren, har säljaren rätt till att
annullera sina förpliktelser av alla övriga
order från köparen. Betalas inte restantier
innan säljaren ytterligare har fastsatt en kort
frist, är säljaren berättigat till att upphäva
samtliga ingående avtal med köparen.

8.4

Köparen är varken berättigat till att hålla
någon del av det fakturerade beloppet
tillbaka eller till att moträkna någon del av
det fakturerade belopp, med mindre
säljaren skriftligt har accepterat det.

Säljarens ansvar för fel, jfr. pkt. 9.2 och 9.3,
bortfaller i övrigt, såvida säljare inte har
mottagit reklamation från köpare senast 1 år
efter varans leverering.

9.
9.1

ANSVAR
Vid försening som kan tillskrivas säljaren är
säljaren skyldig att kompensera köparens
dokumenterade förluster till följd av
förseningen enligt allmänna regler enligt
dansk lag. Det gives dock ingen
kompensation vid köparens eventuella
driftförlust, förlust av vinst eller annan
indirekt förlust. Såsom förlust som följe av
köparens rättsliga förhållande till tredje part.
Kompensationen är också begränsad så att
kompensationen aldrig kan överstiga det
avtalande beloppet för de försenade
varorna.

4.3

4.4

Vid order under 3.000 dkr. exkl. moms
pålägges en expeditionsavgift på 500 dkr.
exkl. moms.

4.5.

Säljaren förbehåller sig rätten till att innan
leverans kräva garanti för betalning eller
förskottsbetalning.

5.
5.1

LEVERANS OCH LEVERANSTID
Leverans av varor från säljaren sker enligt
INCOTERMS 2010 EX WORKS säljarens adress i
Vinderup, Varor levereras i
standardemballage.

5.2

Leveranstiden räknas från den dag, när
säljaren har mottagit fullständiga uppgifter
om ordens effektuering, inklusive alla tekniska
detaljer och formaliteter.

5.3

Alla leveransdatum är ungefärliga. En
försening kan aldrig vara betydelsefull, för det
har gått 30 dagar från överenskommet
leveransdatum.

5.4

Vid leverans på EU pallar, beräknas en särskild
avgift. Pallar tas retur med 85% av debiterat
pris.

5.5

Vid leverans och montering förutsättes att
där är fria och körfasta vägar till

9.2

Såvida det förekommer fel vid leveransen för
vilken säljaren kan hållas ansvarig, har
säljaren rätt till att själv utföra reparationer
eller omleverans. Såvida detta kan ske senast
30 dagar efter att köparen har företagit
rättidig reklamation över dom felen på ett
sådant sätt att säljaren har möjlighet att fatta
beslut om huruvida säljaren vill reparera eller
omleverera. Om säljaren åtar sig
reparationer eller omlevererar är köparen
inte berättigat till i övrigt att resa något krav
mot säljaren som ett resultat av dom
konstaterande felen. Om säljaren inte utför
reparationer eller omlevererar är säljaren

skyldig att ge kompensation i enighet med de
allmänna regler under Dansk lag.
Ingen kompensation betalas emellertid för
någon av köparens eventuella driftförlust,
förlust av vinst eller andra indirekta förluster
till följd av köparens rättsliga förhållande till
tredje part, och kompensationen är
begränsad till ett belopp som motsvarar
kostnaderna för att reparera felen i de
levererade varorna. Men till ett maximalt
belopp motsvarande den avtalade
köpesumman.
9.3

Förlust, utgifter eller omkostnader som är
förbundet med hemtagning, återbeställning,
reparation, avlägsna eller träffa motsvarande
åtgärder med otillräckliga produkter eller i
vilken säljares produkter är gjord till en
beståndsdel kan inte göra sig gällande överför
säljare.

9.4

Säljare avsäger sig produktansvar, som inte
följer dom obligatoriska reglerna i
produktansvarslagen. Speciellt framhäves det,
att säljare inte är ansvarig för driftförlust,
förlust av vinst eller annan indirekt förlust.
Såsom förlust som följd av köpares rätts
förhållande till tredje part. I den utsträckning
säljare blir pålagt produktansvar överför tredje
part, är köpare förpliktigat till att hålla säljaren
skadeslös i samma utsträckning som säljarens
ansvar är begränsat efter det ovanför angivna.
Köparen är skyldig till att låta sig bli stämt i
samma domstol, som behandlar
produktansvarssaken mot säljaren.

10.
10.1

RETURVAROR
Varor returneras endast efter skriftligt avtal
med säljaren. Standardavdrag för hantering och
administration är - 30% om inte annat är
avtalat. Returneringen sker på köparens
räkning och ansvar.

11.
11.1

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR
Alla uppgifter om vikt, dimension, kapacitet,
pris, teknisk och annan data som är skriven i
kataloger, datablad, annonser, bildmaterial och
prislistor är cirka uppgifter, och är bara
bindande i den utsträckning, när det
uttryckligen hänvisas till dom.

11.2

Alla vidarebefordrade ritningar och
beskrivningar förblir säljares egendom och får
inte utan tillstånd kopieras, reproduceras,
vidarebefordras till tredje parts kännedom.

12.
12.1

PROVNING
Vissa av säljares produkter kontrolleras och
provas på säljarens fabrik innan leverans och
testintyget för sådana produkter bifogas på
begäran. För andra produkter kan säljaren
genomföra och bifoga en slutförd testrapport
mot betalning.

13.
13.1

SKILJEFÖRFARANDE OCH VAL AV LAG
Eventuell tvist som kan uppstå i samband med
dessa försäljnings- och leveransvillkor, och som
generellt kan uppstå mellan köparen och
säljaren, inklusive tvister om avtalets existens
eller giltighet, ska lösas genom skiljeförfarande
av Danska Voldgiftsinstitutet enligt de regler
som det danska institutet för skiljeförfarande
har antagit som är gällande vid inlämning av
skiljeförfarandet. Dansk lag, med undantag för
de danska internationella reglerna för val av
lag, är tillämplig i alla tvister mellan köparen
och säljaren.
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