SalgsSalgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det
omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Tilbud. Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af SJØLUND A/S bindende i 30 dage fra tilbudsdato. Ved
bestilling efter fristens udløb forbeholder SJØLUND A/S sig retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er
eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, emballage og fragt, med mindre andet er anført i
tilbuddet. SJØLUND A/S har ejendomsretten til egne udarbejdede tegninger og forslag, og disse må ikke uden
SJØLUND A/S’ tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand.

Ordrer. Enhver ordre skal være skriftligt bekræftet af SJØLUND A/S, for at en bindende aftale om
leveringstermin kan anses for indgået. Ordren leveres med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i
handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for
SJØLUND A/S’ kontrol. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af SJØLUND A/S’
tab, herunder udvikling, fremstilling af værktøj, indkøb af materialer og evt. avancetab. SJØLUND A/S
forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til, i overensstemmelse med køber, at foretage ændring som
skønnes produktionsteknisk nødvendig.
Såfremt køber selv leverer materiale og alt efter opgavens art må denne påregne en mindre mængde ekstra
materiale til opstilling af maskiner og til indkøring.

Tolerance. Profilerne/emnerne vil blive fremstillet ifølge nedenstående standard med mindre andet er skriftligt
aftalt mellem SJØLUND A/S og køber:
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I valseprocessen anvendes primært pilehøjden som lineær måleenhed og ovennævnte tolerancer gælder i
forhold til denne. Tolerancen påvirkes i væsentlig grad af materialets beskaffenhed og formstabilitet idet
profilerne/emnerne efter de har forladt SJØLUND A/S, ved transport eller håndtering, kan deformere.
Såfremt en eventuel afvigelse fra de ovenstående tolerancer kan relateres til materialets beskaffenhed og
formstabilitet, påhviler det køber i størst mulig omfang at udbedre dette. Eventuelle omkostninger forbundet
hermed påhviler køber.
Deformering kan forekomme hvor profilsnit kan ændres ved valsningen. Såfremt køber har krav omkring
deformering skal dette aftales skriftligt med SJØLUND A/S for at det anses som værende bindende.

Leveringsbetingelser. Leveringstiden regnes fra datoen for den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning
af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for ordrens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Ved bekræftet, uigenkaldelig remburs eller forudbetaling skal denne også være SJØLUND A/S i hænde. I modsat fald
regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. I tilfælde af leveringsforsinkelse på
ordrer med bekræftede leveringstermin, der skyldes SJØLUND A/S’ forhold, er køber berettiget til en bod på 0,5
% af købesummen pr. uges forsinkelse, dog maksimum 5 % af den aftalte købesum. Der betales ikke bod for de
første fire ugers forsinkelse. Køber kan ikke i anledning af forsinkelse gøre andre erstatningsbeføjelser
gældende over for SJØLUND A/S uanset det lidte tab. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige
leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling,
som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan SJØLUND A/S hæve aftalen og af køberen kræve
erstatning for det økonomiske tab som er påført SJØLUND A/S ved køberens misligholdelse.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale med køber, emballeres profilerne/emnerne ved forsendelse efter
SJØLUND A/S’ skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er
indregnet i prisen. Emballage tages kun retur ifølge aftale og krediteres med 80 % af emballagesalgsprisen
såfremt det er i brugbar stand og leveres franko. Forsendelse sker altid ab fabrik, dvs. på købers ansvar og
risiko, også ved frankolevering, og køber/modtager bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er
tegnet, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger. Levering sker i øvrigt i overensstemmelse med danske
standarder og regulativer, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der kan forekomme over- eller underlevering.

Force Majeure. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, anden force majeure eller politiske
forhold, mangel på underleverancer, som SJØLUND A/S ikke er herre over, eller køberens handling eller
undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. SJØLUND A/S påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling,
er SJØLUND A/S ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke
berettiget til at hæve handlen af den grund.
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Betaling og sikkerhedsstillelse. SJØLUND A/S har ret til, uanset om det måtte fremgå af afgivne tilbud, og eller
ordrebekræftelser, at forlange at enhver betalingsforpligtelse sikres med en bankgaranti fra en anerkendt bank
eller uigenkaldelig og bekræftet remburs, efter SJØLUND A/S’ valg. Betalingsbetingelserne er netto 30 dage
ved levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav, som SJØLUND A/S
ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes renter, p.t. 1 % pr. påbegyndt
måned. SJØLUND A/S forbeholder sig ret til ændringer i rentesatsen.

Ejendomsret. De leverede profiler/emner forbliver SJØLUND A/S’ ejendom, indtil den fulde købesum med
samtlige tillæg og renter er betalt. Køberen er forpligtet til at forsikre profilerne/emnerne til en total nyværdi fra
leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation og ansvar for mangler. Køber skal senest 21 dage efter levering indgive reklamation til SJØLUND
A/S for at gøre krav gældende. SJØLUND A/S er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes urigtig montering
og håndtering foretaget af køber.
Er profiler/emner behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er SJØLUND A/S forpligtet og berettiget til - efter
eget valg:
a) At afhjælpe manglen.
b) At foretage omlevering.
c) Give forholdsmæssigt afslag i prisen.
d) Betale erstatning.
Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og
andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af køber. Såfremt manglen er væsentlig, kan
køberen hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til SJØLUND A/S. Køberen har også ret til således at hæve
aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) til d) fortsat er væsentlig. SJØLUND A/S’
erstatningspligt er maksimeret til 15 % af fakturabeløbet for det mangelfulde profil/emne, og SJØLUND A/S kan
under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, såsom afsavnstab og driftstab.
SJØLUND A/S’ ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af
konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. Såfremt materiale tilvejebringes af køber, hæfter
SJØLUND A/S udelukkende for valsningen.
Uanset bestemmelserne ovenfor gælder SJØLUND A/S’ mangelansvar ikke for nogen del af materiellet ud over
2 år fra leveringstidspunktet. SJØLUND A/S har intet ansvar for mangler ud over det i ovennævnte foreskrevne.
Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske
konsekvenstab.
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Ansvar for leverancers skadeforvoldelse (produktansvar). Køberen skal holde SJØLUND A/S skadesløs i den
udstrækning, SJØLUND A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som
SJØLUND A/S efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen.
SJØLUND A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse.
b) På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for
skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.
Ansvaret for tingsskade begrænses til maks. kr. 1 millioner og i intet tilfælde er SJØLUND A/S ansvarlig for
driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Produktansvaret gælder ikke efter 3 år fra
skaden er sket eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år fra leveringsdatoen. Dette gælder ligeledes for
skader opstået i forbindelse med Force Majeure. I det omfang SJØLUND A/S overfor tredjemand måtte blive
pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde SJØLUND A/S skadesløs i samme omfang, som SJØLUND
A/S i det forudgående har begrænset sit ansvar. Ovenstående ændrer ikke på det ansvar, som gælder overfor
forbrugere i medfør af Produktansvarsloven (Lovbekendtgørelse 2007-03-20 nr. 261 om produktansvar)
Særlige betingelser. I det omfang intet andet er aftalt i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser,
er parterne enige om, at Almindelige Leveringsbetingelser NL92 finder anvendelse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem NL92 og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og
leveringsbetingelser have forrang.
Specialværktøj som er fremstillet til købers ordre forbliver med mindre andet er aftalt, SJØLUND A/S’ ejendom.
Specialværktøj gemmes indtil 4 år efter sidste ordretilgang. Såfremt specialværktøj jf. ovenstående er
destrueret, påhviler det køber ved ny bestilling at afholde omkostninger til fremstilling af nyt værktøj.
Værnetingklausul. Tvistigheder af enhver art mellem SJØLUND A/S og køber udspringende af
samhandelsforholdet eller aftaler i tilknytning hertil skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding eller, i
tilfælde af at tvisten er undergivet landsretsbehandling, Vestre Landsret. Køber er således forpligtet til at lade
sig sagsøge ved SJØLUND A/S’, hjemting.
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