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ANVENDELSE
Følgende indkøbs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på ethvert
indkøb, hvad enten der er tale om en underleverandør ydelse, serviceydelse
eller en vare (”Produktet”), foretaget af Jensen Metal A/S (”Køberen”) hos
leverandøren (”Sælgeren”) og udgør en integreret del af parternes leveranceaftale. Nedenstående indkøbs- og leveringsbetingelser går forud for ethvert
vilkår eller betingelse, medmindre der foreligger en underskrevet samarbejdsaftale eller en anden skriftlig og godkendt aftale mellem parterne.

6.1.

DOKUMENTATION, INFORMATION, KØBERS MATERIALE MM
Al dokumentation vedrørende Produktet eller dettes fremstilling, som før
eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, forbliver den overladende parts ejendom.

7.

Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information
kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var
formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte
materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Overtrædelse heraf kan resultere i krav fra Køber/Købers kunder.
Punkt 3.1 og 3.2 gælder tillige råmaterialer, halvfabrikata eller fremstillingsværktøjer, som Køber leverer til Sælgeren til brug for Produktet. Sælger er
forpligtet til at sådant materiale til stadighed skal være tydeligt afmærket og
holdes adskilt i forhold til Sælgers egne materialer, dog under hensyntagen til
processen for bearbejdning til Produktet. Såfremt sådant materiale – under
Sælgers varetægt – beskadiges, bortkommer eller det på anden måde udsættes
for påvirkninger, der medfører, at det ikke kan anvendes til Produktet, er
Sælger erstatningsansvarlig herfor.

7.1.

5.

FORSINKELSE
Finder Sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra
hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Køberen
skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt
så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. Undlader Sælgeren at give den ovennævnte meddelelse, skal han, uanset bestemmelserne i punkterne 5.2 og 5.3, erstatte Køberen de merudgifter, denne påføres som følge af den manglende meddelelse.

5.2.

Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold
til punkt 9.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes Køberens handling
eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

5.3.

Hvis Sælgeren ikke leverer i rette tid, er Køberen berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden
udgør 1 pct. af den aftalte købesum for hver påbegyndt uge forsinkelsen varer. Er kun en del af Produktet forsinket, skal konventionalboden beregnes af
den del af købesummen, som kan henføres til den del af Produktet, som på
grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug. Konventionalboden kan ikke
overstige 10 pct. af den samlede aftalte købesum. Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra Køberen, dog tidligst når materiellet
eller ydelsen leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor Køberen
hæver aftalen i henhold til punkt 5.4.
Såfremt Køberen på grund af forsinkelsens varighed er blevet berettiget til
maksimal konventionalbod i henhold til punkt 5.3, og Produktet fortsat ikke
leveres, kan Køberen ved skriftlig meddelelse til Sælgeren kræve levering og
fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 4 kalenderdage. Såfremt Sælgeren ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke
skyldes forhold, som Køberes bærer ansvaret for, kan Køberen ved skriftlig
meddelelse til Sælgeren hæve aftalen for så vidt angår den del af Produktet,
som ikke kan tages i brug som forudsat. Køberen har, såfremt han således
hæver aftalen, herudover krav på erstatning for det tab, han har lidt ved Sælgerens forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksimale konventionalbod,
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BETALING
Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen ”løbende måned +30 dage
efter levering”.
ANSVAR FOR MANGLER
Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale, fremstilling eller udført ydelse, ved at foretage reparation eller udskiftning af Produktet i overensstemmelse med punkterne 7.2-7.5
nedenfor.

7.2.

Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 2 år fra den dag,
Produktet blev leveret. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt
7.1, påtager Sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige Produkt.

7.3.

Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Sælgeren uden
ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig. Sælgeren skal selv bære omkostningerne herved i henhold til bestemmelserne i punkterne 7.1-7.4. Reparationen foretages hos Køberen med mindre andet er aftalt. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for Sælgerens regning og risiko.

7.4.

Såfremt Sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold
til punkt 7.3, kan Køberen skriftligt give Sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan
Køberen efter eget valg:
a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye
dele for Sælgeres regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig
og rimelig måde, eller
b) kræve forholdsmæssigt afslag, eller
c) såfremt manglen er væsentlig, kan Køberen i stedet hæve aftalen ved
skriftlig meddelelse til Sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig.
Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab.

8.

ANSVAR FOR TINGSKADE FORVOLDT AF PRODUKTET (PRODUKTANSVAR)

8.1.

Sælger forpligter sig til at have en gyldig produkt- og ansvarsforsikring på
minimum DKK 7,5 mio., hvilket skal kunne dokumenteres på forlangende.

9.

ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

9.1.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom
brand, krig, terror, epidemier/pandemier, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt
deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen
af aftalen.

9.2.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund,
som nævnt i punkt 9.1, uden ugrundet ophold, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos Køber skal denne
dække de omkostninger, Sælger pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet.

9.3.

I øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af
parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt
i punkt 9.1.

10.

TVISTER OG LOVVALG

10.1.

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan
ikke underkastes domstolens prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark.

10.2.

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes
efter loven i Danmark.

LEVERING OG INSPEKTION
Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens
indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses ”DDP”
(frit leveret) for aftalt.
Ved køb af underleverandørydelser er Køber på ethvert rimeligt tidspunkt
(fastsat af Køber) berettiget til, på Sælgers forretningssted, at inspicere den
håndværksmæssige kvalitet, samt kontrollere fremdriften af leverancer.

5.4.

6.

TILBUD
Alle skriftlige tilbud fra Sælger er bindende.

4.2.

5.1.

han har kunnet kræve i henhold til punkt 5.3. Denne erstatning kan ikke overstige 10 pct. af den del af den aftalte købesum, som kan henføres til den del
af Produktet, for hvilken aftalen hæves. Køberen har desuden ret til, ved
skriftlig meddelelse til Sælgeren, at hæve aftalen, såfremt det står klart, at der
vil indtræffe en forsinkelse, som efter reglerne i punkt 5.3 ville give Køberen
ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har Køberen ret
til såvel maksimal konventionalbod som erstatning.
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