SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER, maj 2016
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Anvendelsesområde
Nærværende almindelige salgs - & leveringsbetingelser (”Betingelser(ne)”) gælder for aftaler indgået mellem MB Projekt ApS (”Sælger”) og enhver erhvervskunde
(”Køber”) om leverancer fra Sælger, medmindre andet er skriftligt aftalt. Produkt er, komponenter og andre leverancer fra Sælger betegnes samlet som
”Varer(ne)”.
Ved salg af Varer, der ikke er lagervarer, eller som skal fremskaffes eller forarbejdes specielt hos anden leverandør, er Sæ lgers forpligtelser over for Køber –
uanset disse Betingelser – begrænset til de rettigheder, Sælger opnår hos sin leverandør.
For aftaler, der indgås med forbrugere, gælder Sælgers salgs - & leveringsbetingelser – Forbruger.
Aftalegrundlag
Sælgers tilbud er altid uden forbindtlighed og kan alene anses som o pfordring til Køber om at gøre tilbud i overensstemme lse med indholdet af Sælgers tilbud.
Sælgers henvisning til ”fritblivende” eller anden betegnelse, der angiver, at Sælgers tilbud ikke er bindende for Sælger, har tilsvarende virkning. Sælger bindes
først ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Køber er fo rpligtet til at returnere underskreven ordrebekræftelse til Sælger (uden tilføjelser eller ændringer).
Betingelserne udgør sammen med ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Sælgers salg og leverin g af Varer til Køber (”Aftale(n)”). I tilfælde af
uoverensstemmelse gælder følgende prioritering 1) ordrebekræftelse og 2) Betingelserne. Købers indkøbsbetingelser trykt på or drer eller på anden måde
meddelt til Sælger udgør ikke en del af Aftalen.
Ved salg af lagervarer eller andre tilfælde, hvor der ikke sendes en ordrebekræftelse, gælder disse Betingelser alene (uden selvstæ ndig ordrebekræftelse).
Oplysninger i produktinformation og prislister fra Sælger er kun bindende i det omfang, Aftalen udtrykkeli gt angiver, hvilke dele der er bindende for Sælger.
Afgivne skitser, tegninger, mål og vægtangivelser er kun tilnærmelsesvist dimensionsgive nde, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at disse er bindende.
Køber er forpligtet til vederlagsfrit at stille bi ndende oplysninger og relevant bilagsmateriale til rådighed for Sælgers korre kte udarbejdelse af tilbud til Køber.
Sælger foretager ingen selvstændige kontrolopmålinger eller udfører selvstændig verifikat ion af Købers oplysninger.
Sælger opstarter først arbejde (herunder f.eks. udarbejdelse af produktionstegninger og produktion) efter modtagelse af Købers ubetingede skriftlige b ekræftelse
på Sælgers ordrebekræftelse.
Priser
Alle priser er angivet ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.
Alle angivne priser er dagspriser, der kan ændres af Sælger uden varsel og på ethvert tidspunkt, såvel efter indgåelse af Aftale som i tilfælde, hvor Sæ lger
undtagelsesvist har afgivet et bindende tilbud til Køber. Sælger er i særdeleshed berettiget til at forhøje priserne til de p å leveringsdatoen gældende priser som
følge af omstændigheder, der ikke var Sælger bekendt på tidspunktet for afgivelse af bindende tilbud eller indgåelse af Aftal en. Dette omfatter bl.a. nødvendige
ændringer efter detailgennemgang af det af Køber udleverede materiale, forhøjede råvarepriser, transportomkostninger, arbejdslønninger, forhøjede eller
ændrede told- & afgiftssatser, herunder øvrige offentlige og andre afgifter m.v.
For leverancer på under kr. 1.300,00 beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 150,00.
Emballage
Varer leveres normalt i engangsemballage, der ikke tages retur. Ved større leverancer erlægges et depositum på p.t. kr. 120,0 0 pr. EUR palle eller efter
nærmere aftale. Ved returnering til Sælgers lager, krediteres tidligere debiterede paller me d kr. 80,00 pr. stk.
Levering, risikoens overgang og leveringstid
Levering sker ab lager Brøndby eller Birkerød eller ab fabrik i Tyskland. Forsendelse sker med fragtmand på billigste måde fo r Købers regning.
Risikoen for Varerne overgår til Køber på det t idspunkt, hvor Sælger har stillet Varerne til rådighed for Køber på Sælgers fo rretningssted eller anden angivet
plads ab lager eller ab fabrik, uden at Varerne er læsset på den afhentende vogn. Køber er ansvarlig for forsikringsdækning f ra risikoens overgang.
Det mellem parterne aftalte leveringstidspunkt er et estimeret og vejledende leveringstidspunkt, der ikke er bindende for Sæl ger.
Hvis Sælger ikke leverer på det vejledende fastsatte leveringstidspunkt, er Køber berettiget til skriftligt at anmode om fastsættelse af en rimelig frist for levering
under hensyntagen til leverancens kompleksitet, som herefter skal aftales mellem parte rne. Ønsker Køber at hæve Aftalen, såfremt levering ikke sker inden for
denne frist, skal Køber samtidig med fristens fastsæ ttelse gøre udtrykkeligt opmærksom herpå. Sker levering ikke inden for denne frist, kan Køber, hvis varslet,
og hvis Køber dokumenterer, at forsinkelsen er væsentlig for Køber, hæve den forsinkede del af leverancen.
Køber kan dog hverken hæve helt eller d elvist, såfremt forsinkelsen skyldes forhold omfattet af punkt 10 ”Ansvarsfrihed”. I sidstnævnte tilfælde forlænges
leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt, dog min imum for en periode svarende til selve forsinkelsens varighed med tillæg
af eventuel yderligere periode for forsinkelse forå rsaget af en forskydning af leveringstidspunktet til et senere tidspunkt. Leveringstiden skal forlænges, selvom
årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af det aftalte levering stidspunkt.
Hvis Køber berettiget helt eller delvist ophæver som følge af forsinkelse, har Køber alene ret til at kræve delvis erstatning for meromkostninger til dækningskøb.
Erstatningen kan ikke overstige 15 % af købesummen for den ophævede del af lev erancen. Ethvert andet krav fra Køber i anledning af forsinkelsen er udelukket.
Køber fortaber sit krav på erstatning i anledning af dækningskøb, såfremt Køber ikke har fremsat skriftligt krav herom inden seks (6) måneder efter, at levering
skulle have fundet sted.
Hvis Køber ikke hæver, og leverancen leveres, er ethvert krav fra Køber i anledning af forsinkelsen udelukket.
Hvis Køber ikke er klar til at modtage Varerne, når Sælger er klar til at levere, skal Køber dække Sælgers omkostninger til a t sikre, beskytte og opbevare
Varerne, indtil Køber er klar til at modtage Varerne. Køber er forpligtet til løbende at betale for sådanne omkostninger efte r påkrav fra Sælger, uanset at Varerne
ikke er blevet leveret. Sælger fastsætter interval for faktur ering. Såfremt der må påregnes en længere opbevaringsperiode på samlet set mere end 4 uger, er
Køber forpligtet til selv at finde egnet opbevaringssted og få Varerne leveret.
I tilfælde af at Sælger står for montage, gælder Sælgers Montagebetingelser af maj 2016 i till æg til nærværende Betingelser.
Undersøgelsespligt og reklamation
Når Varen modtages, skal Køber straks og uden ugrundet ophold foretage en passende grundig undersøgelse af Varen. Hvis levera ncen er utilstrækkelig eller
mangelfuld skal Køber straks reklamer e over for Sælger.
Hvis Køber senere bliver bekendt med mangler, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen, skal K øber straks efter konstatering
af forholdet reklamere til Sælger.
Køber skal forud for egentlig anvendelse af en Vare foretage en afprøvning heraf.
Enhver reklamation skal indeholde oplysninger om art og omfang af reklamation.
Hvis Køber har undladt at afprøve Varen som anbefalet af Sælger, mister Køber retten til at fremsætte krav mod Sælger i a nledning af det pågældende
mangelfulde forhold.
Hvis Køber ikke reklamerer som anført ovenfor, mister Køber retten til at fremsætte krav mod Sælger i anledning af det p ågældende mangelfulde forhold.
Returbetingelser
Specielt fremstillede eller indkøbte Varer, der ikke er lage rvarer, tages ikke retur. Øvrige Varer tages kun retur efter forudg ående skriftlig aftale i forbindelse
med bestillingen og kun inden for en (1) måned efter leveringen. Varer og emballage skal v ære i en ren, ubeskadiget stand og have været opbevaret
forskriftsmæssigt. Al returnering sker for Købers regning og risiko. R eturnerede varer krediteres med fakturapris minus et fradrag på 25 %. Mindste returfradrag
er kr. 300,00.
Ansvar for mangler
Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, og foreligger der ingen ansvarsfritagende grunde for Sælger, jf. punkt 10 ”Ansvarsfrihed”, skal Sælger
foretage udbedring af manglen ved omlevering eller afhjælpning efter Sælgers eget valg.
Udbedring skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal gennemføres inden rimel ig tid. Udskiftede dele bliver Sælgers eje ndom.
Reparation foretages hos Køberen, medmindre Sælgeren finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del returneres, således a t Sælger kan foretage
reparation eller udskiftning hos sig selv. Køber er ansvarlig for at arrangere og betale for forsva rlig emballering og forsendelse. Foretages udbedring af den
mangelfulde Vare, har Køber ikke yderligere krav mod Sælger i denne anledning.
Købers ret til at kræve udbedring af mangler bortfalder, såfremt Sælgers udbed ring hindres som følge af Købers forhold i mere end seks (6) mdr. fra det
tidspunkt, hvor Sælger var klar til udbedring, herunder klar til afsendelse af mangelfri Vare.
Køber bærer meromkostningerne, som Sælger påføres ved udbedring af mangler som følge af , at Varen befinder sig et andet sted end leveringsstedet. Hvis evt.
demontering og montering medfører indgreb i andet end Varen, påhviler arbejdet og o mkostningerne herved Køber.
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Hvis Købers reklamation viser sig at være uberettiget, og Sælger har foret aget arbejde eller leverancer i forbindelse med u dbedringsforsøg eller har betalt for
fragt, har Sælger ret til at fakturere det medgåede arbejde, leverancer og andre udlæg til Køber.
Hvis Sælger ikke inden rimelig tid efter Købers reklamation foretager af hjælpning eller omlevering, er Køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig frist for
udbedring af manglen. Ønsker Køber at hæve Aftalen, såfremt afhjælpning ikke sker inden for denne frist, skal Køber samtidig med fristens fastsættelse gøre
udtrykkelig opmærksom herpå. Sker afhjælpning e ller omlevering ikke inden for denne frist, har Køber, hvis Køber dokumenterer, at manglen er væsentlig for
Køber, ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve Aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
Hvis Køber berettiget helt eller delvist ophæver Aftalen, har Køber ret til at kræve erstatning for meromkostningerne til et dækningskøb. Erstatningen kan ikke
overstige 15 % af købesummen for den mangelfulde del af leverancen.
Reklamationsfristen for mangler er 12 mdr. fra leveringsdatoen, forudsat rettidig og korrekt reklamation og opfølgning. For omleverede, udskiftede eller
reparerede dele er reklamationsfristen 12 mdr. fra datoen for den pågældende omlevering, udskiftning eller repara tion, dog aldrig længere end 24 mdr. fra den
oprindelige leveringsdato. Efter udløbet af reklamationsfr isten kan Køber ikke gøre mangler (hverken synlige eller skjulte) gældende over for Sælger.
Der gælder ingen byggeleveranceklausul for Aftalen.
Såfremt Sælger måtte blive pålagt erstatningsansvar for mangler fra en senere erhverver, er Køber forpligtet til at holde Sæ lger skadesløs for det ansvar, som
Sælger måtte blive pålagt, og som er mere vidtgående end Sælgers mangelansvar efter ove nstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig
sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler et e rstatningskrav fra en senere erhverver mod Sælger.
Produkt-/leverandørgarantier
Det skal fremgå af Sælgers tilbud eller ordrebekræftelse, såfremt de le verede Varer er omfattet af selvstændige produkt -/leverandørgarantier fra Sælgers
leverandører. Såfremt det er tilfældet, videreføres disse garantier til Køber. Sælger yder i kke selvstændig garanti på Varerne. Køber kan ikke over for Sælger
rejse krav i henhold til disse garantier, idet Køber alene vider eformidler garantierne til Køber. Købers krav skal rejses direkte over for den pågældende
producent/leverandør.
Ansvarsfrihed
Sælger har intet ansvar og bærer ingen risiko, såfremt Sælgers opfyldelse af Aft alen hindres eller gøres urimelig byrdefuld som følge af forhold, der opstår uden
Sælgers skyld, og over hvilke Sælger ikke er herre, f.eks. brand, krig, mobilisering eller mil itærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, usædvanlige na turbegivenheder,
arbejdskonflikt, herunder strejker og lock -out, hærværk, offentlige pålæg/forbud eller lign., samt mangler ved ell er forsinkelser af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt 10 ”Ansvarsfrihed” nævnte omstændigheder.
Sælger har endvidere intet ansvar og bærer ingen risiko, såfremt opfyldelse af Aftalen forsinkes eller hindres som følge af Købers forhold eller forhold, som
Køber har ansvaret eller bærer risikoen for, herunder hører tillige Købers afgivelse af forke rte, misvisende eller unøjagtige oplysninger om krav til Varen,
forsinket godkendelse af tegningsmateriale mv.
Sælger har endvidere intet ansvar og bærer ingen risiko i tilfælde af skader som følge af Købers forkerte, usædvanlige eller uhensigtsmæssige opbevaring,
vedligeholdelse, anvendelse eller montage af Varen, herunder anvendelse under ekstreme b etingelser og anvendelse eller montage i strid med Sælgers,
leverandørers, producenters eller montørers anvisninger i øvrigt. Tilsvarende gælder, såfremt Køber har foretaget ændringer u den Sælgers skriftlige samtykke
eller reparationer, som Køberen har udført på en fejlagtig måde.
Sælgers ansvar omfatter ikke normal slidtage og forringelse.
Oplysninger og data i produktinformationer er alene vejledende og angivet ud fra ideelle betingelser. Sælger kan ikke pålæ gges ansvar herfor.
Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materi ale, tilvejebragt af Køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
Force majeure
Indtræder force majeure hos Køber, skal Køber dække Sælgers omkostninger til at sikre, beskytte og opbevare Varerne, mens for ce majeure foreligger. Køber er
forpligtet til løbende at betale for sådanne omkostninger efter påkrav fra Sælger, uanset at Varerne ikke er blevet leveret. Sælger fastsætter interval for
fakturering. Såfremt der må påregnes en længere opbevaringsp eriode på samlet set mere end 4 uger, er Køber forpligtet til selv at finde egnet opbevaringssted
og få Varerne leveret.
Hvis Aftalens opfyldelse fra Sælgers side hindres i mere end 12 måneder pga. force majeure, er Sælger berettiget til ersta tningsfrit at annullere den ikke opfyldte
del af leverancen.
Ansvar for tingsskade (produktansvar)
Sælger har tegnet produktansvarsforsikring for kr. 5 mio. Sælgers ansvar er begrænset til den faktiske dækning, der udbet ales under Sælgers
produktansvarsforsikring. Police udleveres efter an modning til Køber.
Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang sådant produktansvar følger af ufravigelige lovbestemmelser i den t il enhver tid gældende
produktansvarslov. Sælger er ikke ansvarlig for skade på ting, medmindre den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overen sstemmelse hermed. Sælger er ikke ansvarlig for skade på selve det defekte
produkt eller andre produkter, som det måtte væ re inkorporeret i.
Såfremt en eventuel skade kan henføres til såvel Sælger som Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
Sælgers ansvar er endvidere begrænset som anført i punkt 10 ”Ansvarsfrihed” og punkt 13 ”Ansvarsbegrænsning”.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden he rom. Køber skal holde Sælger skadesløs,
hvis Sælger pålægges ansvar for tab, som Sælger ikke er ansvarlig for over for Køber. Køber er forpligtet til a t lade sig sagsøge/indklage ved samme
domstol/voldgift, som behandler et erstatningskrav fra en tredjemand mod Sælger i anledning af Varer leveret til tredjemand v ia Køber.
Ansvarsbegrænsning
Sælger hæfter i intet tilfælde for indirekte tab, følgeskader og lignende, herunder Købers mistede fortjeneste, driftstab, tidstab, pålagte dagbøder eller andre
økonomiske konsekvenstab. Sælger hæfter i intet tilfælde for Købers interne tidsfo rbrug.
Sælgers ansvarsbegrænsning gælder uanset ansvarsgrundlag, herunder an svar der støttes på almindelige erstatningsregler eller –grundlag.
Sælger er leverandør og påtager sig i intet tilfælde projektansvar, ansvar som rådgiver eller lign.
Såfremt Sælgers ansvar er omfattet af forsikringsdækning, er ansvaret i enhver henseende begrænset til den faktiske dækningssum. Betaling af selvrisiko
afholdes af den erstatningsansvarlige.
Der henvises endvidere til de øvrige ansvarsbegrænsninger i Betingelserne, der gælder i tillæg til dette punkt 13 ”Ansvarsb egrænsning”.
For tab, der ikke er omfattet af forsikringsdækning, og ej heller omfattet af fuld ansvarsfrihed som beskrevet i nærværende punkt 13 ”Ansvars begrænsning”, er
Sælgers ansvar og risiko begrænset til et samlet beløb på 15 % af Aftalens samlede pris.
Betaling
Købesummen forfalder til betaling netto kontant på leveringstidspunktet. Andet forfaldstidspunkt kan dog fremgå af Sælgers ordrebekræftelse t il Køber, hvilket i
givet fald er det gældende. Såfremt Køber ikke er klar til at modtage Varerne, når Sæ lger er klar til at levere, anses forfaldstidspunktet for tidspunktet, hvor
Sælger har meddelt Køber at være klar til levering. Sælger er berettiget til at udstede delfakturaer i tilfælde af delleveran cer.
Reklamationer berettiger ikke til at tilbageholde hel eller delvis betaling for leverancen.
Betaler Køber ikke rettidigt, påløber morarente 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen samt et rykkergebyr. Sælger er uden ansvar berettiget til at
tilbageholde leverancer, hvis betalingsbetingelserne ikke er overholdt for allerede leve rede Varer.
Ejendoms- & ophavsret
Det solgte forbliver Sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gy ldigt efter gældende ret.
Sælger bevarer ejendoms- & ophavsret over alle tilbudsbilag, tegninger og prisoverslag. Uden Sælgers skriftlige accept må disse oplysninger ikke kopieres,
offentliggøres eller videregives til tredjemand.
Værneting
Enhver tvist mellem partnerne i anledning af Aftalen og forhold, der har sammenhæng hermed, skal afgøres efter da nsk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri.
Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7. december 1988 med senere ændringer og De Forenede Nationers konvention af 11. a pril 1980 om aftaler om
internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. Tvister skal afgøres ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Sælger har hjemsted.
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