
 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser version 1.01 
 
Anvendelse. Nedenstående almindelige salgs- og leverigsbetingelser finder kun anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem HN Group (Sælger) og kunden (Køber) Dette som separat 
aftale eller som specificeret i fremsendt tilbud. Sælger er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber som afviger fra 
leveringsbetingelserne medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem sælger og køber. Dette som separat aftale eller som specificeret i tilbud. Betingelserne anses som accepteret ved accept af tilbud. 

 1. Priser. Alle priser for produkter er eksklusiv moms og/ eller andre afgifter. Emnepris kr./ stk. er inklusiv 
opstartsomkostninger. Sælger forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede 
produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, prisstigninger på 
materialer, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold. 

2. Tilbud/ ordrer. Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er gældende 1 måned fra tilbudsdato såfremt 
ikke andet er nævnt. Ønsker køber særlige specifikationer som ikke fremgår af sælgers tilbud skal disse 
udtrykkeligt angives skriftligt. Ordrer afgives skriftligt til vores ordremodtagelse. Et køb er endeligt når sælger skriftligt har bekræftet ordren og herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af 
køberen uden accept fra sælger. 

3. Levering. Levering sker AB Fabrik for købers regning og risiko.  
4. Emballering. Emner leveres pakket på paller, i kasser eller poser. Emballagen er mærkets med 

varenummer, varenavn, internt ordrenummer, antal, fortløbende kassenummer og dato. Emballager 
godtgøres ikke ved eventuel returnering. 

5. Produktinformation og kvalitet. Senest ved ordre skal der foreligge afstemt tegningsdokumentation af 
ordrede produkt. Der udarbejdes instruktioner og Q-kort for alle produkter i henhold til sælgers interne 
kvalitetsstyringssystem ISO9001 eller ISO13485. Kontrolpunkter og hyppigheder fastsættes og evalueres alene af sælger. 

6. Betaling: Betalingsbetingelserne for leverede produkter er anført på ordrebekræftelse og faktura. Hvis 
ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 30 dage efter fakturadato. 
Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 4% pr. påbegyndt måned. 

 7. Ejendomsret. Enhver leverance forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling er ydet. 
8. Produktansvar. Forvolder et af sælgers leverede produkter skade på person som følge af en defekt ved 

produktet, hæfter sælger alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Sælger hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede 
produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Sælgers ansvar omfatter 
i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Sælger fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvor materialer leveret af køber indgår og for produkter 
fremstillet af køber, hvori materialer leveret af HN Group indgår, medmindre skaden kan henføres til 
sælgers produkt. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som vi 
ovenfor har begrænset vores ansvar. 

9. Mangler. Sælger står på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i 
henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for 12 måneder efter 
produktionsdato skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager sælger sig efter eget valg 
enten uden beregning for køber at ombytte de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Sælger hæfter ikke 
for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt 
forsømmelse hos andre end sælger. Såfremt sælger ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er køber 
berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret direkte tab. Herudover kan køber ikke 
rejse krav mod sælger om følge af forsinkelse. 

10. Levering og betaling for værktøjer og produktionsudstyr. Leveringstider aftales senest ved 
bekræftelsen af ordre. Betaling sker som ⅓ ved ordre 8 dage netto. ⅓ ved afprøvning T1 8 dage netto og 
⅓ ved afprøvning T1 30 dage netto. 

 



 

11. Ejendomsretten. Kunden har ejendomsretten til værktøjer og produktionsudstyr når fuld betaling er ydet. 
Sælger er ikke berettiget til at producere på kundens værktøjer for andre end kunden. 

12. Opbevaring og forsikring af værktøjer. Værktøjer opbevares på BD60 brandsikret værktøjslager. 
Sælger forsikrer værktøjer mod brand, tyveri og vandskade. For værktøjer der i en periode på minimum 
36 mdr. ikke har været aktiveret til produktion kan sælger med 4 ugers varsel at frasige sig ovenstående forpligtelser. 

13. Vedligehold af værktøjer. Almindeligt vedligehold af værktøj udføres løbende efter produktion og uden 
udgift for køber. Ved almindelig vedligehold forstås rensninger og smøring. Det er alene efter sælgers skøn at vurdere hyppigheden for vedligehold. Reparation som følge af slitage udføres på købers regning. 
Dog kun på baggrund af forudgående tilbud fra sælger og godkendelse af køber. 

 14. Udlevering af værktøjer og produktionsudstyr. Udlevering kan finde sted såfremt fuld betaling af 
værktøjet er sket og tilgodehavende for producerede produkter eller disponerede råvarer er fuldt betalt.  15. Force Majeure. Sælger er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er 
i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist 
skyldes omstændigheder, som ligger uden for sælgers rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transport-
midler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i 
produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering 
kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod sælger.  16. Tvister og lovvalg. Enhver tvist mellem parterne (køber og sælger) skal afgøres ved dansk ret. 
Værneting for enhver tvist er sælgers hjemting. Enhver tvist skal afgøres af en voldgift, der nedsættes i 
henhold til den danske voldgiftslov. 


