
Garanti og Garanti reparationer. 

Som Agent for forhandler i Danmark er vi ( og vores kunder ) underlagt de betingelser fabrikken giver på 

Garanti, - Med forhandler menes det navn der står på ordre – faktura, 

Vi forsøger af igangsætte Garanti reparationer inden for 48 Timer i hverdage, vi er dog underlagt fabrikkens 

leveringstider på reservedele. 

Større opgaver – udskiftninger skal ofte udføres på vores værksted ( 2630 Tåstrup ) da vi skal kunne indestå 

for de fysiske forhold vedr. sikkerhed – tunge løft – vægt belasininger  

Fabrikken dækker ikke eventuelle transportomkostninger. 

 

Salgs- og leveringsbetingelser: 

1. 

Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde 

har aftalt 

dem. Gælder leveringsbetingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale 

mellem 

parterne. Når udtrykket ”skriftlig (t)” anvendes i disse betingelser, betyder det et dokument underskrevet 

af begge 

parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andre former, som parterne er blevet enige om. 

GENERELT: 

2. 

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser. 

Tekniske dokumenter/information: 

3. 

Sælgeren skal senest 14 dage efter leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med påkrævede eksemplarer 

af tekniske 

dokumenter, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan udføre montering, idriftsætning, drift og 

vedligeholdelse (herunder løbende reparationer) af alle materiellets dele. Sælgeren har dog ikke pligt til at 

udlevere 

tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af materiellet eller reservedele. 

 

 

 



BETALING: 

4. 

Betaling skal ske ved leveringen. M.m andet er skriftligt aftalt 

Betaling skal finde sted ved de med faktura vedlagte FI kode. 

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2 % pr. måned af den til enhver tid værende 

restgæld fra 

forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, 

købers 

misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. 

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om 

leveringen er udskudt på grund af købers forhold. 

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af 

modfordringer, 

medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger. 

Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælgeren berettiget til ved skriftlig 

meddelse 

til køberen at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning for det tab, han har lidt. Erstatningen 

kan ikke 

overstige den aftalte købesum. 

EJENDOMSFORBEHOLD: 

5. 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af 

påløbne 

renter og omkostninger. 

LEVERING OG FORSINKELSE: 

6. 

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til 

særskilt aftale 

med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. 

En overskridelse af leveringstiden med op til 60 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende 

betragtes som 

rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. 



Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, 

brand, 

krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force 

majeure, 

udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til 

forsinkelsen 

indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt, har angivet et tidsrum, inden for hvilket 

levering skal 

finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra aftalens indgåelse. 

Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge 

enhver af 

levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Sælgeren skal 

sørge for, 

at materiellet opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre 

materiellet for 

købers regning. 

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund 

af 

forsinket levering. 

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder. 

MANGLER: 

7. 

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Sælgerens ansvar omfatter 

ikke 

mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter f.eks. 

ikke 

mangler, som opstår som følge af, at de i aftalen forudsatte arbejdsforhold ikke er til stede eller af ukorrekt 

anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, 

urigtig 

montering foretaget af køberen. Endeligt omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelser. 

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give 

sælger 

skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. 



Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden for 

rimelig tid. 

Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. 

Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke 

senere 

gøre manglen gældende. 

ANSVARSBEGRÆNSNING: 

8. 

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og 

andre forhold, 

som sælger ikke er herre over. 

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. 

LOVVALG OG VÆRNETING: 

9. 

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og 

Handelsretten København. 


