Almindelige betingelser for
levering og montering af køle- og frostanlæg
fra Knudsen Køling A/S
01. Generelt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang de enkelte punkter ikke fraviges
ved skriftlig aftale mellem parterne.
02. Tilbud
Ethvert tilbud afgives med forbehold af mellemsalg. Tilbud er kun gyldige i indtil 30 dage fra tilbudsdato, såfremt andet ikke er
udtrykkeligt aftalt.
03. Tegninger og beskrivelser
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer,
billed- materiale og prislister er vejledende og er kun bindende for Sælger i det omfang tilbud og salgsaftale udtrykkeligt henviser til
dem.
Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved udførelsen af leverancen eller del deraf, som overlades Køberen før eller efter
aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom. Materialet må ikke, uden sælgers skriftlige tilladelse, anvendes af Køber eller kopieres,
reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til Tredjemand kundskab til andet formål end den indgåede aftales opfyldelse.
Såfremt et afgivet tilbud ikke antages, skal det fremsendte materiale returneres, ligesom der i så tilfælde ikke må ske kopiering eller i det
hele taget ske anvendelse af dette.
04. Emballage
Medmindre andet fastsættes, anses de i tilbud og aftaler anførte priser at gælde ekskl. emballage.
05. Leverancens omfang
Køberen har ansvaret for, at de fornødne tilladelser til ordrens udførelse tilvejebringes og bekoster udgifterne herved.
Såfremt leverancens gennemførelse medfører ændringer af eller reparationer af Købers bestående bygninger, inventar eller øvrige
anlæg, påhviler det Køber at foretage gennemførelse og bekostninger heraf.
Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, sker leverancen eller dele heraf ab Sælgers virksomhed. Forsendelsen sker i alle tilfælde for
Købers regning og risiko. Risikoen overgår til Køber fra det øjeblik, da leverancen eller dele heraf forlader sælgers virksomhed.
Ovennævnte angår leverancer fra Sælgers virksomhed, men er også gældende for leverance, der måtte ske direkte fra Sælgers
underleverandør.
06. Leveringstid
En fastsat leveringstid regnes fra det tidspunkt, Sælgeren har modtaget samtlige nødvendige oplysninger for ordrens udførelse, dog
aldrig før modtagelsen af den i aftalen fastsatte betaling eller sikkerhed, som forfalder ved ordrebekræftelse.
Sælger kan kræve forlængelse af tidsfrister i følgende tilfælde:
Ved forandring af arbejdet, som kræves af Køber, og som medfører forsinkelse af dette, forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser,
som Køber selv udfører eller lader udføre ved andre entreprenører, i tilfælde af transportuheld, strejke, lockout, forsinkelse af levering af
bestilte materialer, forsinkelse af fabrikationen som følge af værkstedsuheld og lignende, i tilfælde af indgribende forstyrrelser i
arbejdets gang, der sker uden Sælgers skyld ved forhold, over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde og anden ansvarsfrihed (se
punkt 11), i tilfælde af at arbejdet må standses eller bliver forsinket ved offentlig pålæg.
Sælger er dog forpligtet til at søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves af
ham, og Sælger skal ufortøvet skriftlig meddele Køber, når han anser sig berettiget til forlængelse af leveringsfristen og på forlangende
godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
Under de her anførte omstændigheder berettiger overskridelse af leveringstiden ikke Køber til at annullere ordren.
07. Priser
Opgivne priser gælder hvor intet andet udtrykkeligt er anført netto, ab virksomhed, ekskl. emballage og ekskl. skatter og afgifter i både
sælger og Købers land.
08. Betaling
Når intet andet skriftligt foreligger, er betalingsbetingelserne: 35 % ved Sælgers ordrebekræftelse.
35 % ved hoveddelenes afsendelse fra virksomhed, eller når disse er meldt klar til afsendelse, og 30 % ved aflevering af anlæg.
Det leverede forbliver Sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.
Veksel eller gældsbevis anses ikke som betalt, før fuld indfrielse har fundet sted.
Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen. Morarenten fastsættes til
diskonto i Danmark +6 %, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Morarente skal betales ved første præsentation af opgørelse herover.
Manglende betaling heraf ligestilles med manglende betaling af anden skyldig ydelse.
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Ved udeblivelse af betaling i mere end 30 dage efter forfald, kan sælger efter eget valg enten tage det leverede tilbage eller fordre hele
restkøbesummen med renter og omkostninger betalt.
Køber er i intet tilfælde berettiget til at tilbageholde nogen del af et aftalt betalingsmønster, såfremt Sælgers leverance forløber
kontraktmæssigt, jvf. pkt. 06 og 14.
I tilfælde af, at Køber uberettiget tilbageholder et forfaldent beløb i mere end 30 dage, bortfalder Sælgers forpligtelse jvf. ansvar for
mangler 09, og Køber kan ikke iværksætte omkostnings krævende foranstaltninger på Sælgers vegne.
09. Regulering af mangelansvar
Sælger forpligter sig, i overensstemmelse med nedennævnte, til at afhjælpe konstruktions-, fremstillings-, eller andre mangler ved
leverede materialer indenfor 12 måneder at regne fra den dag leverancen er færdig leveret i overensstemmelse med aftalen, dog højst
18 måneder efter at Sælger har meddelt, at leverancen er klar til forsendelse.
Køber kan ikke påberåbe sig mangler, før han skriftlig har meddelt Sælger manglerne og deres omfang. Det er op til Sælger at afgøre
de påberåbte manglers rigtighed, og Sælger beslutter selv, hvorledes accepterede mangler afhjælpes.
Køber skal fremsende de dele til Sælger, der er påberåbt mangelfulde, og som Sælger har sendt erstatningsdele for, og Køber
accepterer at betale fremsendte erstatningsdele, såfremt en uvildig undersøgelse påviser, at manglerne ikke kan tilskrives Sælger.
Fejl eller mangler i forbindelse med konstruktioner, som ikke er udarbejdet af Sælger, er Sælger uvedkommende.
Fejl eller mangler som følge af materialer og arbejder, som ikke er leveret af Sælger, er Sælger uvedkommende.
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse og
vedligeholdelse.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, anden form for indirekte tab eller følgeskade.
Forsendelse til og fra virksomhed af dele/maskiner sker for Købers regning og ansvar.
Sælgers ansvar omfatter ikke forbrug af pakdåser, kølemidler, kølemaskinolie eller lignende.
Efter at risikoen for leverancer er overgået til Køber, har Sælger intet ansvar for mangler udover de i dette punkt nævnte.
Denne begrænsning i Sælgers ansvar gælder ikke, såfremt det godt gøres, at Sælger har gjort sig skyldig grov uagtsomhed.
10. Regulering af produktansvar
Sælger hæfter for produktskader efter de præceptive regler i lov nr. 371 af 7/61989 om produktansvar, såfremt en skade er forvoldt af
produkt, som efter sin art er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse, og som hovedsagelig er anvendt af skadelidte i
overensstemmelse hermed.
For så vidt angår et ikke lovreguleret produktansvar gælder, at den samlede erstatning for person- og tingskade maksimalt kan udgøre
DKK 5 millioner pr. begivenhed.
l den udstrækning Sælger måtte blive pålagt et videregående produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger
skadesløs i det omfang, Sælgers ansvar overskrider DKK 5 millioner.
Sælger etablerer forsikringsdækning, stor DKK 5 millioner, for produktskader i et anerkendt forsikringsselskab, og Køber er forpligtet at
tegne tilsvarende dækning for et produktansvar, som måtte overskride Sælgers forsikringsdækning.
Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og
anmelde kravet overfor deres forsikringsselskaber.
Sælger fraskriver sig ansvar for drifts-, tids- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste samt anden form for indirekte tab eller følgeskade.
Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan
forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere
pligtig til, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled, alt under forudsætning af at
Sælger har forsynet Køber med instruktioner.
Erstatning for lovreguleret eller anden produktskade forældes 3 år efter den dag, da skadelidte har fået eller burde have fået kendskab
til skaden, defekten og vedkommende producents navn og opholdssted.
Et erstatningskrav forældes under alle omstændigheder 10 år efter den dag, da producenten bragte det skadevoldende produkt i
omsætning.
Suspension og afbrydelse af forældelse sker efter reglerne i § 2 andet punkt, og § 3 i lov nr. 274 af 22. december 1908.
11. Ansvarsfrihed
Følgende omstændigheder medfører altid ansvarsfrihed for Sælger, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens
opfyldelse.
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, omfattende men ikke begrænset til brand, krig,
mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller
forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Enhver af parterne skal uden tøven meddele ovenstående forhold skriftligt til den anden.
12. Erstatningsansvar og tvister
Såfremt den ene part skal betale erstatning til den anden, skal erstatningen kun dække sådan skade. som den ansvarlige part med
rimelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse, og indirekte skade kun under de i punkt 09 og 10 nævnte omstændigheder.
Den part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen, er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til begrænsning af
opståede
skader, i det omfang han kan gøre det uden urimelig omkostning eller ulempe. Undlader han dette, kan den anden part kræve afslag i
erstatningssummen.
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Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser samt tvistigheder vedrørende deraf flydende retsforhold med hvad
deraf følger, skal afgøres efter danske retsregler ved dansk retsindstands.
13. Købers forsikringspligt
Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra Sælger til Køber, (se afsnit 05, 3. afsnit) er Køber forpligtet til at tegne fuldt dækkende
forsikring (Allrisk) på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil
overdragelseserklæring er underskrevet, og endelig betaling til Sælger har fundet sted.
14. Betaling og ansvar
Ethvert montage- og servicearbejde betragtes som en leverance, og alle bestemmelser i punkt 01-13 er gældende, medmindre andet
skriftligt er aftalt.
15. Betingelser for montage- og servicearbejder
Hvis montering af køleanlæg er indbefattet i leverancen eller særskilt bestilt hos Sælger, gælder følgende betingelser, hvis ikke andet
skriftligt er aftalt.
Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at Købers eget og andre leverandørers arbejde er
tilrettelagt på en sådan måde, at Sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen.
Sælgers omkostninger i forbindelse med opståede forsinkelser, skal dækkes af Køber.
Køber stiller følgende gratis til disposition på de tidspunkter Sælger måtte anmode om det:
Hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på montagestedet, anbringelse af delene på fundamenter,
fastboltning, rengøring, vagt, kranhjælp, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og olie etc..
Adgangsforhold skal være af sådan karakter, at møbler ubesværet kan bringes til deres montageplads. Såfremt der opstår udgifter, i
forbindelse med at opnå egnede adgangsforhold, afholder Køber disse. Køber skal anvise en plads, hvor Sælger kan opstille container
til brug for montagearbejdet.
Hvis Købers eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra Sælger, gælder ovenstående
ligeledes, endvidere skal alle anlægskomponenterne være til stede.
Montagelederens opgaver skal kunne påbegyndes straks efter dennes ankomst og skal kunne forløbe ubrudt.
Eventuelle arbejder, som følge af at Køber ikke ønsker anlægget igangsat, når monteringen er færdig eller som skriftligt aftalt, vil
ligeledes blive betragtet som ekstraarbejde.
Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.
Købers mandskab stilles vederlagsfrit til disposition og forsikres af Køberen.
Sælgers personale er forsikret ifølge gældende dansk lov.
Køber oplyser Sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og Sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte
personale om at overholde gældende sikkerhedsbestemmelser.
Køber kan ikke beskæftige Sælgers personale med andet arbejde end udtrykkeligt aftalt, uden at Sælger på forhånd har givet sit
skriftlige samtykke hertil.
Hvis Køber anvender Sælgers personale til andet end skriftligt aftalt, eller hvis Køber anvender Sælgers personale uden at betale
Sælger for disse ydelser, har Sælger intet ansvar for personalet eller det udførte arbejde.
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