Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
1.
Anvendelse og forrang
Disse Salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra Nowocoat Industrial A/S, cvr-nr. 25067282 (herefter ”Leverandøren”), til enhver kunde (herefter ”Køber”) (herefter
samlet ”Parterne”), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.
Leverandøren er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om Leverandøren ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.
2.
Tilbud og ordreoptagelse:
Alle tilbud afgives med forbehold af mellemsalg. Afgiver Leverandøren tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt ordren ikke er afgivet af Køber senest 30 dage fra tilbuddets dato.
Tilbud bliver i øvrigt først bindende ved Leverandørens ordrebekræftelse. Dog bliver tilbud bindende ved ordrens afgivelse til Leverandøren, med mindre Leverandøren uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren
erklærer, at denne ikke kan accepteres.
3.
Pris
Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende og er eksklusiv moms, told, afgifter, transportomkostninger, og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. pkt. 4 nedenfor. Medmindre
andet udtrykkeligt skriftligt fremgår af Leverandørens tilbud/ordrebekræftelse skal alle priser anses for angivet i EUR.
Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import-/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs
eller andre forhold uden for Leverandørens kontrol, er Leverandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende.
Vælger Leverandøren at forhøje prisen i henhold til pkt. 3, skal dette meddeles Køber inden varens afsendelse, hvorefter Køber har 8 dage til at ophæve leverancen.
4.
Levering:
Levering sker EXW (INCOTERMS 2010) Leverandørens adresse (Gl.Donsvej 6, DK-6000 Kolding), medmindre andet er skriftligt aftalt, til de i ordrebekræftelsen anførte leveringstider. Leverandøren drager omsorg for afsendelse
og vælger forsendelsesmåden, idet Køber bærer risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed. Det påhviler Køber for egen regning at tegne eventuel transport- og/eller vareforsikring. Forsendelsen foregår for Købers regning og
risiko, og levering anses i alle tilfælde for foretaget på det tidspunkt, hvor varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på Leverandørens adresse. I øvrigt gælder de ved tilbuddets afgivelse gældende INCOTERMS (pt.
INCOTERMS 2010).
5.
Emballage
Varen forsendes i Leverandørens standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af Leverandøren anses for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelse. Emballagen er indbefattet i prisen, medmindre
andet er aftalt. Emballage, der er mærket returemballage, tages kun tilbage, når den tilbagesendes DDP INCOTERMS 2010 til Leverandørens adresse i tom tilstand, og modtages i ubeskadiget stand. Enhver returnering af emballage
sker således for Købers regning og risiko.
6.
Forsinkelse
Køber er kun berettiget til at annullere/ophæve ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage. Forsinkelse berettiger kun Køber til erstatning, såfremt Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes
en grov uagtsomhed eller fortsæt hos Leverandøren. Leverandøren er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller lignende indirekte tab, herunder Købers påførte dagbøder.
7.
Betaling:
Køber skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på fakturaen anførte eller på anden måde aftalte betalingsbetingelser. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregner Leverandøren morarente på 2 % pr.
påbegyndt måned fra det tidspunkt, fakturabeløbet er forfaldet, til betaling sker. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Leverandøren, som ikke er skriftligt
anerkendt af Leverandøren, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art, herunder påståede mangler.
8.
Ejendomsforbehold
Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen, herunder påløbne renter, omkostninger m.v. er betalt.
9.
Mangler og reklamation:
Såfremt den leverede vare ikke svarer til de af Leverandøren opgivne specifikationer eller de af Køberen skriftligt stillede krav eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal Leverandøren (forudsat Køber har reklameret rettidigt, jf.
nedenfor) være forpligtet til, hvad enten dette skyldes påviselig fejl fra Leverandørens side eller ikke, at omlevere en ny, fejlfri vare i stedet for, jf. dog nedenfor og pkt. 11. Omleveringen sker uden udgift for Køberen, forudsat denne
forinden tilbagesender den mangelfulde vare, idet returneringen dog sker for Købers regning og risiko. Købers returnering af mangelfulde varer skal altid ske i samråd med Leverandøren. Leverandørens eventuelle omlevering sker
på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt.4. Køberen kan i intet tilfælde gøre mangler gældende efter 6 måneder fra den oprindelige leverance til Køber, jf. nedenfor.
Leverandøren kan dog altid i stedet for at omlevere en ny vare vælge at tilbagebetale fakturaprisen for de mangelfulde varer i leverancen.
Leverandøren er berettiget til at levere indtil 10% mindre og indtil 10 % mere end den aftalte mængde, uden at leverancen herefter skal betragtes som mangelfuld.
Mangler ved en leverance berettiger aldrig Køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller lignende, udover det ovenfor anførte vedrørende omlevering eller
tilbagebetaling.
Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af leverancen, herunder kvantum og specifikationer. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold
til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af leverancen, skal skriftlig detaljeret reklamation fremsættes over for Leverandøren uden ugrundet ophold og
senest inden 30 dage efter, at leverancen er modtaget på Købers adresse. Køber er i alle tilfælde forpligtet til straks at reklamere over for Leverandøren, hvis Køber senere måtte konstatere mangler. Reklamation skal dog altid ske
senest 6 måneder efter leveringstidspunktet, jf. pkt.4. Ved senere reklamation har Køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelser.
10.
Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).
Leverandørens ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Leverandøren er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse
eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af fx vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Leverandøren uden ethvert ansvar for skade som
følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og/eller løsøre, når leverancen er kommet i Købers varetægt, eller for skade på produkter, der er fremstillet af Køber.
Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader og lignende indirekte tab. Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingskade endvidere begrænset til 1.000.000 kr.
I den udstrækning Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er begrænset efter de i pkt. 10 angivne
betingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Leverandøren og Køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved en domstol/instans, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem af tredjemand på grund af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
11.
Ansvarsbegrænsning / omfang.
I tillæg til de ovenfor anførte ansvarsbegrænsninger gælder det endvidere, at et erstatningskrav mod Leverandøren ikke kan overstige fakturabeløbet på den solgte vare.
Leverandørens informationer til Køber er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg og er en vejledning ved salget af produkt og arbejdsmetode. Leverandørens informationer til Køber udgør på ingen måde en
garanti eller en indeståelse for varens egenskaber. Køberen/brugeren skal nøje følge den af Leverandøren givne brugsanvisning for varens brug og for dens opbevaring. Følges disse anvisninger ikke, kan Køber (og/eller brugeren)
ikke rette noget krav mod Leverandøren. Da brugerens arbejdsforhold endvidere ligger uden for Leverandørens kontrol, påtager Leverandøren sig ikke noget ansvar for de opnåede resultater.
12.
Force majeure
De nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer leverancens opfyldelse:
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af
drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.
Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller
flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er Leverandøren berettiget til at annullere/ophæve den relevante leverance uden, at der kan gøres
noget ansvar gældende i den forbindelse.
Ovenstående skal aldrig fritage Køber fra eller suspendere Købers forpligtelse til at betale købesummen eller andre beløb, som Køber skylder Leverandøren, rettidigt.
13.
Ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
14.
Lovvalg og værneting
Alle uoverensstemmelser mellem Parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske købelov, men med undtagelse af de danske lovvalgsregler. Den internationale købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde
anvendelse.
Enhver tvist mellem Parterne skal afgøres ved de danske domstole med Retten i Kolding som værneting i 1. instans.
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