
 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 

1. Gyldighed 

Nedenstående betingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer, hvor der 

henvises til Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forenings / DVF’s salgs- og 

leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

 

2. Tilbud 

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og uden forbindtlighed, med-

mindre andet udtrykkeligt er anført. 

 

3. Pris 

Alle priser angives ekskl. moms og med dagspriser ab lager. Køber er, indtil 

levering sker, forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af forøgede 

omkostninger for sælger, der skyldes ændringer i dagspriser fra sælgers leve-

randører, valutakurser, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftale leverance. 

 

4. Indbytning 

Er det aftalt, at sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor, 

indtil det i byttetagne overgives til sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under 

forudsætning af, at det i byttetagne overgives sælger i samme stand, som ved 

sælgers besigtigelse, bortset fra normalt slid, samt er forskriftsmæssigt vedlige-

holdt frem til overgivelsen. 

 

5. Betaling 

5.1 Betaling skal ske netto kontant 8 dage fra fakturadato. Betaling skal erlæg-

ges med 30 % af købesummen ved ordre, 60 % ved levering og 10 % efter 

modtagelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

5.2 Udskydes leveringen pga. købers forhold, er køber, medmindre sælger 

skriftligt meddeler køber andet, desuagtet forpligtet til at foretage betaling til 

sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid. 

5.3 Sker betaling efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af 

den til enhver tid værende testgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte 

diskonto + 6 %. 

5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på sælger, som 

ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del 

af købesummen pga. modfordringer af nogen art. 

5.5 Sælger forbeholder sig ret til at bestemme, at beløb, som indbetales af 

køber, først afskrives på fordringer, der vedrører reparation af salgsgenstanden 

eller andre foranstaltninger vedrørende denne. 

 

6. Ejendomsforbehold og tilbagetagelse 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen 

inkl. moms og med tillæg af påløbende omkostninger er betalt til sælger eller til 

den, han har til transporteret sin ret. Jf. pkt. 14. 

 

7. Levering 

7.1 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse 

med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelses/aftalens indgåelse. 

Ved salg af maskiner, der ikke findes på sælgers lager, er leveringstiden såle-

des opgivet tilnærmelsesvis og uforbindende. 

For tab som følge af leveringsforsinkelse påtager sælger sig intet ansvar.  

7.2 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation, som 

angivet i pkt. 11.2 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, 

idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når 

hindringen har varet i mere end 3 måneder. 

 

8. Emballage 

Emballage tages kun retur efter særskilt aftale, og eventuelle omkostninger som 

følge af producentansvar for emballage (tilbagetagningspligt) betales af køber. 

 

9. Produktinformation 

9.1 Prospekter, tegninger, specifikationer, tekniske dokumenter o. lign., som er 

udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom 

og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.  

Prospekter, tegninger, specifikationer o. lign. er uforbindende i deres enkelthe-

der samt med forbehold for konstruktionsændringer. Specifikke krav fra køber 

er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af sælger. 

9.2 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder 

for det solgte på datoen for ordrebekræftelse/aftalens indgåelse.  

Sælger forsyner køber med overensstemmelseserklæringer iht. gældende 

forskrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Vægtangivelser er at betragte som tilnærmelsesvise af hensyn til be-

regning af omkostninger og fundamentering. 

 

10. Reklamation, fejl og mangler 

10.1 Reklamation skal ske skriftligt senest 8 dage efter leveringsdato med 

angivelse af, hvori manglen eller fejlen består.  

For fejl og mangler, der ikke kunne være opdaget ved omhyggelig under-

søgelse, skal skriftlig reklamation ske senest 8 dage efter, at manglen ved 

almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget. Såfremt køber har eller 

burde have opdaget fejlen eller manglen og ikke reklamerer som anført, 

kan han ikke senere gøre fejlen eller manglen gældende. 

10.2 Mangler eller fejl, der opstår som følge af overlast, usædvanlig brug 

eller almindeligt slid, omfattes ikke af sælgers ansvar. Sælger er uden an-

svar for fejl, mangler og skader, opstået som følge af reparation, ændring 

eller ombygning af maskinen, der ikke er fortaget af sælgers personale, 

leverandør eller uden sælgers skriftlige samtykke.  

Sælgers ansvar er endvidere betinget af, at der er anvendt originale eller 

identiske reservedele, at sælgers personale er anvendt ved service, samt 

at det solgte er vedligeholdt og betjent som beskrevet i den til det solgte 

hørende dokumentation. 

10.3 Sælger foretager efter eget valg og inden for sin sædvanlige arbejds-

tid afhjælpning eller omlevering. 

10.4 Brugt udstyr og eventuelle reservedele sælges som beset og køber 

bekendt uden ansvar for sælger for eventuelle mangler. 

 

11. Ansvarsbegrænsning 

11.1 Efter risikoen for salgsgenstanden er overgået til køber, hæfter sæl-

ger ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af 

forsinkelser eller mangler ved det solgte.  

11.2 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, så-

fremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byr-

defuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ik-

ke er herre over, så som brand, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, 

mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driv-

kraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra sælgers leve-

randører/underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævn-

te omstændigheder. 

 

12. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse  

(Produktansvar) 

12.1 Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger på-

lægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som 

sælger efter pkt. 12.2 og 12.3 ikke er ansvarlig for over for køber. 

12.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte: 

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i 

købers besiddelse. 

b) På produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori 

disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse 

produkter som følge af solgte, forårsager. 

12.3 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre, 

økonomiske konsekvenstab. 

12.4 Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden 

skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som han har 

ansvaret for. 

12.5 De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han 

har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

12.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstat-

ningsansvar iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden 

herom. 

 

13. Højeste erstatningssum 

Sælgers eventuelle erstatningsansvar over for køber efter pkt. 11 og 12, 

og som ikke omfattes af lov om produktansvar, kan beløbsmæssigt ikke 

overstige værdien af den skadeforårsagende leverance. 

 

14. Transport af rettigheder og pligter 

Sælger er berettiget til at overdrage alle rettigheder og pligter iht.  

aftalen til tredjemand. 

 

15. Tvistigheder 

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved danske dom-

stole efter dansk ret.  


