Salgs- og leveringsbetingelser fra IP Maskiner A/S
1. Aftaleindgåelse
1.1: Aftale mellem køber og sælger er indgået, når køber
har givet tilsagn på accept af tilbud på sælgers leverance
(fremover omtalt som produktet).
1.2: Såfremt køber har indsigelser mod
ordrebekræftelsens indhold, skal disse forelægges sælger
indenfor 5 hverdage af fremsendelsesdato på
ordrebekræftelse.
2. Priser
2.1: Sælgers priser er eksklusiv den til enhver tid
gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er
EX Works (Inocterms 2000). Betaling af fragt for
produktet kan aftales individuelt imellem køber og
sælger. Produktet leveres på købers virksomhedsadresse.
3. Betalingsbetingelser
3.1: Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen
angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en
sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved
levering.
3.2: Såfremt leveringen udskydes på grund af købers
forhold (fordringshavermora), er køber, med mindre
sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel
forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som
om levering var sket til aftalt tid.
3.3: Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber pligtig
at svare morarente af det forfaldne beløb med 2% pr.
påbegyndt måned.
3.4: Køber er ikke berettiget til at modregne med
eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt
anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde
nogen del af købe summen på grund af modfordringer af
nogen art.
4. Leveringstid/forsinkelser
4.1: Leveringstiden regnes fra købers accept af
ordrebekræftelse fremsendt af sælger.
4.2: Sælger kan forlænge den aftalte leveringstid med op
til 3 måneder, hvis producenten af maskinen plægger
forsinkelser i produktionen, og hvis sælger har underettet
køber herom.
4.3: Leveringstiden kan ligeledes fra sælgers side
forlænges, hvis udefrakommende force majeure
elementer jvf. punkt 9 påvirker dette. Køber har ved
forlængelse af leveringstiden ikke mulighed for at
påkalde sig misligeholdelsesbeføjelser eller at
tilbageholde betaling.
4.4: Ved overskridelse af en forlænget leveringstid jvf.
Punkt 4.2 og 4.3, kan køber kræve at sælger pr. afsluttet
kalenderuge forsinkelsen varer, betaler en
konventionalbod på 0,5% af købesummen eksl. moms og
afgifter for den forsinkede leverance. Konventionalbod
kan samennlagt maksimalt nå 5% af købssummen for
pågældende forsinkede leverance.
4.5: Køber fortaber sin ret til konventinalbod, hvis ikke
et krav herom er rejst senest 3 måneder efter det

tidspunkt, hvor leverancen i henhold til oprindelig aftale
skulle have fundet sted.
4.6: Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab eller
indirekte tab forbundet med
5. Installation af produktet
5.1: Aftale om hvordan installationen af produktet
foregår kan aftales individuelt imellem køber og sælger.
Specifikationer om dette forefindes i fremsendt og
accepteret tilbud fra sælger til køber.
6. Garanti
6.1: På nye produkter yder producenten af maskinen en
garanti på 12 måneder ved fabrikationsfejl. Denne
garanti omhandler mekaniske, hydrauliske, elektriske og
elektroniske komponenter i maskinen.
6.2: Denne garanti gælder alle materialer og arbejdstimer
forbundet med den pågældende fabrikationsfejl. Dog er
rejseomkostninger for producentens tekniker ikke
omfattet af garantien.
7. Mangler og reklamation
7.1: Ved levering skal køber straks foretage en sådan
undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug
kræver.
7.2: Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber,
straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give
sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori
manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde
have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført,
kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der
ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret
for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de
omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.
7.3: Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive
afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt
manglen afhjælpes herved har køber ikke ret til
yderligere mangelsbeføjelser.
7.4: Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt.
7.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af
dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og
leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve
afslag i købesummen eller kræve erstatning.
7.5: Har køber ikke inden 12 måneder efter
leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan
han ikke senere gøre den gældende.
Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller
kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12
måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er
udskiftet eller repareret jf. pkt. 7.3, påtager sælger sig de
samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt
solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at sælgers
mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan
udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige
leveringsdato.
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7.6: Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers
skriftlige samtykke fritager sælger for enhver
forpligtelse.

8. Købers misligeholdelsesbeføjelser
8.1: Køber kan i tilfælde af fabrikationsfejl på produktet
påkalde sig sælgers afhjælpningspligt for udbredelse af
disse i samarbejde med producenten af produktet.
8.2: Sælger afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af
naturlig slitage, overlast, fejlbrug, misbrug, manglende
overholdelse af serviceforskrifter, mangelfuld
vedligeholdelse eller uhensigtsmæssig betjening og/eller
montering (herunder afvigelse fra de givne monteringsog driftsbetjeningsforskrifter fra producenten),
hændelige uheld eller andre forhold hvor køber bære
ansvaret og risikoen.
8.2: Ethvert mangelskrav, uanset art, skal under alle
omstændigheder senest være gjort gældende indenfor 2
måneder fra endegyldig leveringsdato.
8.3: Køber kan ikke som følge af mangler rejse andre
krav overfor sælger end de ovenfor anførte. Køber kan
ikke kræve erstatning for driftstab eller anden indirekte
tab.
9. Force majeure
9.3: Følgende udefrakommende omstændigheder
medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer
aftalen opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt
byrdefuld: arbejdskonflikt og nationale kulturelle
højtider. Omfattet er også brand, krig, farsvarsmæssig
mobilisering, rekvivering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance
fra producenten af produktet, som skyldes nogen af de i
dette punkt nævnte omstændigheder.
10. Tvistligheder
10.1: Eventuelle uoverenstemmelser imellem køber og
sælger skal afgøres efter dansk lovgivning ved retten i
Aarhus.

Købers underskrift:
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