Salgs- og leveringsbetingelser – rev. 6. januar 2015

1.

Anvendelse:
Samhandel mellem Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S (herefter kaldet SÆLGER) og kunde (herefter kaldet KØBER)
og i fællesskab kaldet PARTERNE reguleres efter nedenstående standardbetingelser, såfremt der ikke foreligger
anden skriftlig aftale. Ved VÆRKTØJ forstås produktionsudstyr, som anvendes til fremstilling af en nærmere
defineret opgave eller produkt.

2.

Teknisk dokumentation:
2.1. Alle tegninger og anden teknisk dokumentation, som før eller efter indgåelse overlades fra den ene til den
anden PART, tilhører den PART, som har udleveret dem. Uden samtykke fra anden PART må nævnte
information og knowhow ikke kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands
kundskab.
2.2. SÆLGER skal ved levering vederlagsfrit forsyne KØBER med tilstrækkelig teknisk information til at KØBER
kan udføre montering, igangsætning, drift og daglig vedligeholdelse af VÆRKTØJET.
2.3. SÆLGER har ikke pligt til at udlevere tegninger, dokumenter eller hjælpemateriale, der ligger til grund for
fremstillingen af VÆRKTØJET eller dele deraf
2.4. KØBER leverer gældende emnetegning (3-D fil indeholdende alle rundinger, slip, tolerancer mm), materiale
oplysninger, svindprocenter, maskinspecifikationer og øvrige nødvendige oplysninger til brug for
VÆRKTØJSKONSTRUKTIONEN. 3-D filen skal være i et fejlfrit solid format (i prioriteret rækkefølge: Topsolid,
Solid Works, Parasolid, SAT, STEP eller IGES)
2.5. VÆRKTØJSKONSTRUKTION bestående af 3-D fil sendes til KØBER til godkendelse inden opstart af
VÆRKTØJSFREMSTILLINGEN. KØBERS godkendelse af VÆRKTØJSKONSTRUKTIONEN skal ske indenfor
3 dage, for at sikre overholdelse af leveringstiden.

3.

Tilbud/Ordre
SÆLGERS tilbud er gældende i 60 dage fra tilbudsdatoen. Ret til mellemsalg forbeholdes. Endelig leveringstid
aftales i forbindelse med ordreindgåelse.
Der tages forbehold for ændringer af prisen, som følge af væsentlige omkostningsstigninger og/eller ændring i
skatter og afgifter mv som er trådt i kraft efter tilbudsafgivelsen.
Ordre indgås ved KØBERS skriftlige accept af SÆLGERS tilbud eller fremsendelse af ordrebekræftelse der er
identisk med betingelserne i SÆLGERS tilbud.
Alle priser er i DKK excl moms

4.

Betaling:
Med mindre andet er særskilt aftalt, er følgende betalingsbetingelser gældende:





1/3 af ordresum netto kontant ved ordre, betales indenfor max 8 dage
1/3 af ordresum netto kontant ved levering til prøvekørsel, betales indenfor max 8 dage
1/3 af ordresum, samt eventuelle ændringsomkostninger ved godkendelse jvf punkt 8, betales max 30 dage
efter levering.

Omfatter ordren flere værktøjer, hvor successiv levering er aftalt er SÆLGER berettiget til at fortage delfakturering
af 2. og 3. rate. Betaler KØBER ikke rettidigt har SÆLGER ret til fra forfaldsdato at kræve morarenter med p.t. 1,5
% pr. påbegyndt måned. VÆRKTØJET er SÆLGERS ejendom til betaling er erlagt fuldt ud.
5.

Ændringer:
KØBER er berettiget til at foretage tekniske ændringer på et ordret værktøj indtil 30 dage før den af SÆLGER
bekræftede leveringsdato. Krav om sådanne ændringer skal fremsendes skriftligt og accepteres af SÆLGER, og vil
medføre en revurdering af leveringstiden. Såfremt ændringer er forbundet med omkostninger for SÆLGER belastes
disse KØBER.

6.

Levering:
Hvor intet andet er anført, forstås levering EXW (Inco terms 2010).
I tilbud oplyses leveringstid som et antal arbejdsuger efter SÆLGERS modtagelse af skriftlig ordre og endelig 3-D fil

7.

Force majeure
I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på SÆLGERS eller SÆLGERS
leverandørs/underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, terror eller
terrorlignende omstændigheder, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, ildsvåde, eller andre uforudsete
årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller salgsgenstandens transport til
leveringsstedet, eller andre forhold som SÆLGER ikke har indflydelse på, udsættes leveringen uden ansvar for
SÆLGER, så længe den pågældende hindring består. SÆLGER forpligter sig inden for en uge at give skriftlig
besked, såfremt der opstår en Force Majeure situation samt ved situationens ophør. Såfremt de her nævnte
hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssig omkostninger kan afhjælpes,
forbeholder SÆLGER sig ret til at annullere ordren

8.

Annullering:
Såfremt KØBER ønsker at annullere en ordre skal meddelelse herom fremsendes skriftligt til SÆLGER, som skriftligt
skal svare KØBER, hvorvidt dette er muligt. Såfremt det er muligt at annullere ordren skal SÆLGER straks standse
arbejdet, for at minimere afholdelse af yderligere omkostninger. KØBER skal holde SÆLGER skadesløs, ved
betaling af samtlige afholdte og efterfølgende omkostninger inkl. avance. Dette gælder også ved konkurs,
betalingsstandsninger eller konstateret insolvens.

9.

Reklamation/Mangler:
Såfremt der måtte være mangler ved et leveret VÆRKTØJ, skal KØBER senest inden udgangen af 4. uge efter
levering reklamere over for SÆLGER. I modsat fald anses VÆRKTØJSLEVERANCEN som godkendt af KØBER.
Svind og kastninger i emner fremstillet ved hjælp af VÆRKTØJET er på KØBERS ansvar. SÆLGER garanterer at
mål og tolerancer på emnetegningen kan overholdes i VÆRKTØJET, men ikke nødvendigvis på de opmålte emner
efter støbning idet disse er resultatet af materiale og KØBERS fremstillingsproces/procesparatmetre.

Mangler anses at foreligge, såfremt det bevises, at det leverede VÆRKTØJ med hensyn til materialevalg,
konstruktion og fremstilling afviger fra de konstruktionsprincipper, som KØBER har godkendt på basis af den af
SÆLGER fremstillede samlingstegning. Såfremt der påvises mangler ved det leverede VÆRKTØJ, påtager
SÆLGER sig efter eget valg enten at fortage reparationer eller omlevering. SÆLGER er uden ansvar for KØBERS
eventuelle omkostninger og/eller indirekte skader, såsom driftstab, tidstab, avancetab eller lignende.
Enhver mangelafhjælpning sker på SÆLGERS adresse
Mangelbehæftet værktøj skal af KØBER og for hans regning og risiko sendes til SÆLGER uden ubegrundet ophold..
Ved genlevering af værktøj, der er repareret for mangler betaler SÆLGER transportomkostningerne.

SÆLGER bærer intet ansvar for fejl og mangler ved det leverede VÆRKTØJ, der er opstået efter
leveringstidspunktet, med mindre det kan påvises, at dette skyldes SÆLGERS forsømmelse.
10. Produktansvar (ting og personskade):
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
I intet tilfælde er SÆLGER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne on erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part
straks underrette den anden herom.
Såfremt en af parterne af en skadelidt tredjemand bliver sagsøgt ved et andet værneting end aftalt under punkt 12 i
Salgs- og Leveringsbetingelserne, så er den anden part pligtig at lade sig medsagsøge ved dette værneting.
11. Forsikring:
Et VÆRKTØJ under fremstilling samt værktøj eller dele der i forbindelse med reparation befinder sig på SÆLGERS
adresse forsikres af SÆLGER.
12. Tvister og lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens
eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttets
vedtagne regler herom, som er gældende ved indleveringen af voldgiftssagen.

