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SALGS – OG LEVERINGSBETINGELSER 

 

Mellem SchanChain ApS, Hjortevænget 6, 4130 Viby Sjælland, Danmark, som ”Sælger” og kunden 

som ”Køber” gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke fraviges ved anden 

skriftlig aftale mellem parterne.  

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser går forud for Købers eventuelle indkøbsbetingelser som 

ikke skal være gældende mellem parterne. Køber accepterer ved tiltrædelse af et tilbud fra Sælger, at 

nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende forud for Købers eventuelle egne 

betingelser. 
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1.  TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE 

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere eller længere 

periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller 

leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.  

Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men 

Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. 

Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har 

fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af 

leverancen. 

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller 

brev. 

 

2.  TEGNINGER OG ANDRE TEKNISKE DOKUMENTER  

Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som 

før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har 

udleveret dem. 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.  

Sælger skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et større aftalt antal 

eksemplarer af tegninger og andre tekniske dokumenter, som er tilstrækkeligt udførlige til, at 

køberen kan udføre montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse (herunder løbende 

reparationer) af alle materiellets dele. Sælger har dog ikke pligt til at udlevere tegninger og 

dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af materiellet eller reservedele.  

 

3. LEVERINGSPRØVE  

Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres der, hvor materiellet fremstilles, 

medmindre et andet sted er aftalt. Såfremt tekniske krav til prøven ikke er angivet i aftalen, skal 

denne udføres i overensstemmelse med sædvane i den pågældende industri i det land, hvori 

materiellet fremstilles.  

Sælger skal give køberen sådant varsel om en leveringsprøve, at køberen kan overvære denne. 

Leveringsprøve kan afholdes, selv om køberen ikke er repræsenteret, dersom han er indvarslet. 

Sælger skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes til køberen. 

Prøveprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringsprøvens gennemførelse og 

dennes resultat, medmindre køberen beviser noget andet.  
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Såfremt materiellet ved leveringsprøven viser sig ikke at være kontraktmæssigt, skal Sælger, så 

hurtigt som muligt sørge for, at materiellet bringes i overensstemmelse med aftalen. På køberens 

forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres. Var manglen ubetydelig, kan ny leveringsprøve 

dog ikke forlanges.  

Medmindre anden fordeling er aftalt bærer Sælger alle omkostninger ved leveringsprøver, som 

udføres, hvor materiellet fremstilles. Køberen bærer dog alle omkostninger for sine repræsentanter, 

herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med sådanne leveringsprøver. 

 

4.  PRISER, LEVERINGSSTED OG LEVERINGSTIDER 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser, og levering ex 

works. 

Leveringsdagen oplyses af Sælger. I tilfælde hvor Køber skal afhente varerne fra Sælgers lager, skal 

dette ske på leveringsdagen. Afhentes varerne ikke på leveringsdagen er Sælger berettiget til at 

kræve betaling for lagerplads svarende til, 4,00 kr. ex. moms /pr. døgn/ pr. kvm. palleplads. 

Lagerlejen skal betales inden varerne udleveres.  

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en 

underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om 

forventet nyt leveringstidspunkt. Leveringstidspunktet kan som følge heraf udsættes af Sælger til det 

nye oplyste leveringstidspunkt, uden at Køber kan gøre misligholdelse gældende. 

Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Køber ret til at hæve købet. En forsinkelse anses alene for 

væsentlig såfremt leveringstidspunktet overskrides med 20 arbejdsdage fra leveringsdagen.  

Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få 

på grund af den forsinkede eller manglende leverance. 

 

5.  FRAGT, FORSIKRINGER MM. 

De i tilbuddet anførte priser er Ex. Works (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, 

forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms, told og eventuelle statsafgifter, medmindre 

andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt, told og indkøbsomkostninger 

medfører, at Sælger kan justere priserne.  
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6.  BETALING 

Sælgers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. 

Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at 

beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned og 

til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte 

kreditbetingelser. 

Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til 

inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad 

der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002. 

 

7.  EJENDOMSFORBEHOLD 

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter 

og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Sælger på 

Købers vegne. 

Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares 

særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden Sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller 

på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må 

heller ikke foretage ændringer på det leverede. 

 

8.  MANGLER 

Sælger påtager sig i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet 

sted, uden ugrundet ophold, at foretage om levering eller reparation efter eget valg, når der 

foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. 

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet 

monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller 

uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke, 

eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. 

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke 

omfattet af afhjælpningsretten. 

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes 

uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. 

Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne 

bestemmelse, vil Sælger uden forsinkelse afhjælpe manglen. 
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Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne 

bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. 

Såfremt Sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller 

reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved 

transporten. 

Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, 

foregår transporten, for Købers regning og risiko. 

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition. 

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår 

og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse 

gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber. 

 

9.  ANSVARSBEGRÆNSNINGER 

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, 

eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en 

leverandør, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav 

direkte mod leverandøren. 

Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens 

skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Købers samlede betaling for genstanden. 

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til 

disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I 

det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde 

Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber 

er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælger i 

anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgers leverancer. 

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i 

henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig 

intet produktansvar. Køber kan til enhver tid forespørge Sælger omkring Sælgers produkts 

ansvarsforsikring og forsikringssummer som vil blive oplyst.  

Sælgers eventuelle produktansvar kan ikke overstige de summer som er indeholdt i Sælgers 

produktansvarsforsikring.  
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10.  REKLAMATION/FORÆLDELSE 

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der 

konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation 

dog ske inden to år. For byggematerialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i 

bygningskonstruktioner, gælder dog ikke en toårig forældelse, men forældelseslovens almindelige 

regler, dvs. 3 år, medmindre andet er aftalt. 

 

11.  ANSVARSFRIHED – FORCE MAJEURE 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og 

forhindrer dens opfyldelse: 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været 

herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, 

sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på 

transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier herunder blandt 

andet pandemier som fx restriktioner af Covid-19 eller tilsvarende pandemi/epidemi og mangler ved 

leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de 

i dette punkt nævnte omstændigheder. 

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet 

ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. 

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens 

opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte 

omstændigheder. 

 

12.  AFGØRELSE AF TVISTER 

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen mellem parterne, skal bedømmes efter 

loven i Sælgers land, Danmark. 

Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afgøres ved mindelighed, herunder 

uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, eller 

Retten i Roskilde. 

 

 


