WJ Maskinservice A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse
1.1. Enhver levering fra WJ Maskinservice A/S, CVR-NR.
28849478 (”Sælger”), sker på grundlag af disse salgs- og
leveringsbetingelser, som er bindende for alle leverancer
mellem Sælger og køber og dermed tilsidesætter enhver
aftale og sædvane, som strider mod disse salgs- og
leveringsbetingelser, herunder salgs- og leveringsbetingelser
udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår
af den af Sælger fremsendte ordrebekræftelse eller skriftligt
og udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.
2. Tilbud og ordrebekræftelse
2.1. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
2.2. Afgiver Sælger et tilbud, hvori der ikke er anført en særlig
acceptfrist, bortfalder tilbuddet, medmindre andet er aftalt,
såfremt købers accept af tilbuddet ikke er kommet frem til
Sælger senest 14 dage fra tilbuddets datering.
2.3. Sælger bliver tidligst forpligtet ved et af Sælger afgivet tilbud,
når Sælger har fremsendt ordrebekræftelse til køber. På dette
tidspunkt anses en bindende aftale for indgået mellem
parterne, og Sælger er således, indtil ordrebekræftelsen er
kommet til købers kundskab, berettiget til at tilbagekalde det
af Sælger fremsendte tilbud.
2.4. Såfremt Køber har indsigelser imod en af Sælger fremsendt
ordrebekræftelse, skal køber fremsætte disse skriftligt senest
7 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Eventuelle
indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold kan ikke
efterfølgende gøres gældende imod Sælger.
3. Pris
3.1. Købesummen omfatter det materiel, der er oplistet i
ordrebekræftelsen. Køber betaler særskilt for alt udstyr,
tilbehør, ombygning mv. af den solgte genstand, som ikke er
anført i ordrebekræftelsen og dermed omfattet af
købesummen.
3.2. Oplyste priser er dagspriser ekskl. moms, andre offentlige
afgifter og forsendelsesomkostninger.
3.3. Priser på genstande, der ikke leveres omgående, er aftalt på
basis af tilbudsdagens valutakurs samt de på tilbudsdagen
gældende told, fragt- og assurancesatser m.v. og under
forbehold af, at der ikke inden levering sker ændring heraf.
3.4. Sker der ændringer i ovennævnte faktorer, eller indtræffer et
af de i afsnit 11 anførte forhold, forbeholder Sælger sig ret til
at foretage regulering af købesummen til udligning af de
inden varens levering indtrådte ændringer. Belastes køber
herved med en samlet prisstigning på mere end 5 % af den
aftalte købesum, kan køber vælge at annullere handlen, hvis
han meddeler dette til sælger senest 3 dage efter, at køber
har modtaget meddelelse om den ændrede købesum.
4. Betalingsbetingelser
4.1. Betaling skal ske kontant i henhold til ordrebekræftelsen, ved
levering af det solgte.
4.2. Sælger er til enhver tid berettiget til at kræve betryggende
sikkerhedsstillelse for købesummens rettidige betaling.
4.3. Såfremt levering udskydes på grund af forhold, som køber er
ansvarlig for, er køber forpligtet til at friholde Sælger for
enhver omkostning, der måtte følge heraf.
4.4. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr.
påbegyndt måned med månedlig rentetilskrivning beregnet
fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.
4.5. Købers indbetalinger afskrives forlods på tilskrevne renter,
omkostninger og først herefter på hovedstolen.
5. Levering og risikoovergang
5.1. Medmindre andet er aftalt, sker levering på Sælgers
forretningssted, Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby.
5.2. Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder køber
alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring.
5.3. Levering sker i henhold til Incoterms 2010 (Ex Works), uanset
om Sælger ved egne folk, ved tredjemand eller i henhold til
særskilt aftale med køber, bringer det solgte til køber. Køber
bærer således risikoen for salgsgenstandens hændelige
undergang eller forringelse fra det øjeblik, hvor varen er
stillet til købers disposition på Sælgers forretningssted.
5.4. I tilfælde af forsinket levering er Sælger forpligtet til at
orientere køber herom.
5.5. Sælger er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af
forsinkelse med levering.
6. Sælgers ansvar ved forsinkelse
6.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er
det angivne leveringstidspunkt omtrentligt, og en udskydelse
af leveringstiden med indtil 4 uger på grund af Sælgers
forhold betragtes som rettidig, således at køber ikke som
følge heraf kan påberåbe sig, at der er indtrådt forsinkelse.
6.2. Hvis Sælgers opfyldelse af aftalen er afhængig af oplysninger
eller materialer, som skal fremskaffes af køber, regnes
leveringstiden, jf. punkt 6.1, fra den dato, hvor disse
oplysninger kommer til Sælgers kundskab.
6.3. Et aftalt leveringstidspunkt kan af Sælger kræves ændret ved
enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.
6.4. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen
ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.
6.5. Under ingen omstændigheder kan Sælger tilpligtes at betale
erstatning på mere end 100 % af den samlede købesum.
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7. Forsendelse og forsikring
7.1. Køber forpligter sig til at holde det solgte forsvarligt forsikret
fra det tidspunkt, hvor varerne leveres, og indtil købesummen
er betalt, jf. desuden punkt 8.4.3.
8. Ejendomsforbehold
8.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil
hele købesummen med tillæg af påløbne renter og
omkostninger er betalt til Sælger, eller den Sælger måtte
have transporteret sin ret til.
8.2. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes
ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den
omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende
til den værdi, som det solgte repræsenterede ved salget til
køber.
8.3. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje eller på
anden måde disponere over det solgte på en sådan måde, at
tredjemand opnår rettigheder over dette, indtil den fulde
købesum, inklusive renter og omkostninger, er betalt til
Sælger, og ejendomsretten til det solgte er overgået til køber.
8.4. Så længe ejendomsforbeholdet består, gælder desuden
følgende:
8.4.1.
Køber er pligtig til at omgås det solgte på en forsvarlig
måde, samt at holde det solgte i god og forsvarlig stand.
Sælger er til enhver tid berettiget til at besigtige det
solgte med henblik på at konstatere, om Køber
overholder betingelserne i punkt 8.4.1.
8.4.2.
Såfremt Køber skifter bopæl, skal Køber omgående
underrette Sælger herom skriftligt.
8.4.3.
Køberen er fra leveringen, indtil ejendomsrettens
endelige overgang, pligtig at holde det solgte med alt
tilbehør forsikret mod skader som følge af brand, vand,
tyveri, hærværk, beskadigelser eller bortkomst, også
under transport etc., for et beløb, der til enhver tid
dækker værdien i handel og vandel, dog mindst svarende
til Sælgers til enhver tid værende tilgodehavende og er
på opfordring fra Sælger pligtig at dokumentere
overholdelsen heraf ved forevisning af policer m.v. Køber
skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel
forsikringssum, indtil salgsgenstanden er fuldt betalt.
Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af
Sælgers tilgodehavende, for så vidt den ikke benyttes til
reparation af det købte.
8.4.4.
Køber er efter Sælgers påkrav pligtig til at underskrive
sædvanlig meddelelse (panthaverdeklaration) til forsikringsselskabet om Sælgers ejendomsforbehold samt til at
betale det herfor fastsatte gebyr.
8.4.5.
Køber er forpligtet til at holde det solgte individualiserbart.
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9. Reklamation
9.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i
Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer,
vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger
fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det solgte.
9.2. Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af
køber, ændringer foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke,
reparationer som køber har udført på mangelfuld måde,
herunder ved anvendelse af uoriginale reservedele, eller at
materialer eller halvfabrikata leveret eller foreskrevet af
køber er uegnede til formålet.
9.3. Køber skal straks ved modtagelsen af det solgte, og inden det
solgte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere, om
det solgte er i kontraktsmæssig stand, herunder om det
solgte for så vidt angår kvalitet og mængde er i overensstemmelse med det aftalte.
9.4. Såfremt køber konstaterer, at det solgte ikke er i
overensstemmelse med det aftalte, skal køber straks
reklamere skriftligt over for Sælger med en beskrivelse af den
påberåbte mangel. Reklamation over mangler skal i alle
tilfælde være modtaget af Sælger senest 8 dage efter, at
manglen er eller burde være konstateret af køber.
9.5. Såfremt køber ikke skriftligt reklamerer inden for de frister,
der er angivet i punkt 9.4 og 9.5, mister køber sin ret til at
fremsætte krav i anledning af manglen.
9.6. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal reklamation over
mangler, uanset art, ved køb af nye varer, herunder
maskiner, materiel, dæk, slanger og lignende, være gjort
gældende over for Sælger senest 12 måneder fra
leveringsdagen, og for salg af reservedele senest 6 måneder
fra leveringsdagen. På sæsonmaskiner, der leveres uden for
den pågældende maskines sæson, regnes fristen dog først fra
begyndelsen af den derefter indtrædende sæson.
9.7. Såfremt køber påviser mangler ved det solgte, som kan gøres
gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg
berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at
foretage afhjælpning, omlevering eller give køber et
forholdsmæssigt afslag i købesummen.
9.8. I tilfælde af berettiget reklamation afholdes omkostninger
forbundet med afhjælpning eller omlevering af Sælger.
Sælger er dog ikke forpligtet til at foretage vederlagsfri
udskiftning/montering af dele, som sædvanligvis vil kunne
udskiftes/monteres af køber selv, ligesom køber selv afholder
eventuelle meromkostninger ved mangelafhjælpningen, som
forårsages af, at køber efter levering har fået monteret
ekstraudstyr.
9.9. Køber kan ikke som følge af mangler ved det solgte eller egen
ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.
9.10. Under ingen omstændigheder kan Sælger tilpligtes at betale
erstatning på mere end 100 % af den samlede købesum.
10. Brugte maskiner og materiel og ibyttetagning
10.1. Sælger kan efter nærmere skriftlig aftale tage købers brugte
maskiner, materiel m.v. helt eller delvist i bytte for det solgte.
10.2. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder
maskiner, materiel m.v., er disse handlet, som de er og
forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret,
jf. dog nedenstående bestemmelser.
10.3. Har den sælgende/overdragende part tilsidesat sin loyale
oplysningspligt, eller er maskinen m.v. i væsentligt ringere
stand, end den købende part med rette kunne forvente under
hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt, finder
punkt 10.2 ikke anvendelse.
10.4. Eventuelle mangler, som den købende/modtagende part
måtte påberåbe sig, skal være gjort gældende over for den
sælgende/overdragende part senest 4 måneder fra
leveringsdagen.
10.5. Den sælgende/overdragende part indestår for den solgte eller
ibyttegivne genstands km-/timetal og årgang, samt for, at
den solgte eller ibyttegivne genstand er fri for hæftelser af
enhver art.
11. Ansvarsfrihed (force majeure)
11.1. Såfremt der opstår forsinkelse, eller levering umuliggøres,
som følge af omstændigheder, som opstår uden Sælgers
skyld, og over hvilke Sælger ikke er herre, herunder, men
ikke begrænset til krig, usædvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lock-out eller en leverandørs eller anden
aftaleparts konkurs, er Sælger uden ansvar for købers
eventuelle afledte tab, direkte såvel som indirekte.
11.2. Sælger kan i de i punkt 11.1 anførte tilfælde ansvarsfrit
udskyde levering, ligesom begge parter har ret til at ophæve
den indgåede aftale, når leveringshindringen har varet i mere
end 60 dage.
11.3. Ved ophævelse af den indgåede aftale som anført i punkt
11.2, er ingen af parterne berettiget til erstatning eller anden
form for godtgørelse fra den anden part.
12. Produktansvar
12.1. Sælger er ansvarlig efter reglerne i ”Lov om produktansvar”,
med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og
leveringsbetingelser.
12.2. Medmindre andet skriftligt er aftalt, kan Sælgers ansvar for
skade på personer eller ting ikke overstige DKK 1 mio.
12.3. Sælger kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af
et produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af
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uagtsomhed udvist af Sælger eller andre, som Sælger er
ansvarlig for.
12.4. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller
løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers
besiddelse, eller for skade på produkter, som er fremstillet af
køber, og hvori det solgte indgår, medmindre Sælger har
handlet groft uagtsomt.
12.5. Endvidere er Sælger ikke ansvarlig for skade, som skyldes
købers brug, tilbygning, ændring, bortskaffelse m.v. af det
solgte.
12.6. Sælger i intet tilfælde er ansvarlig for driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.
12.7. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar, som går ud
over, hvad der følger af punkt 12.1-12.6, er køber pligtig at
skadesløsholde Sælger herfor.
12.8. Begge parter er pligtige at lade sig sagsøge ved samme
forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar
mod den anden part.
13. Tegninger og beskrivelser
13.1. Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af
materiellet, uanset om dette er produceret af Sælger eller
andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud,
levering eller på anden måde, forbliver Sælgers ejendom.
Materialet må ikke uden Sælgers forudgående skriftlige
samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift
og vedligeholdelse af materiellet og må ikke kopieres eller
overdrages til tredjemand.
13.2. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af
materiellet, returneres til Sælger.
14. Lovvalg og værneting
14.1. Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra
Sælger, skal afgøres efter dansk ret, dog ikke dansk
international privatretlige regler.
14.2. Alle tvister, der opstår vedrørende leverancer fra Sælger, skal
endeligt afgøres af de almindelige domstole på Sælgers
hjemsted, det vil sige Retten i Aalborg, henholdsvis Vestre
Landsret, jf. dog punkt 12.6

