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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for
PLK Consult Aps
§ 1. Anvendelsesområde
1.1.
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle PLK Consult’s
(herefter kaldet ”sælger”) tilbud, salg og leverancer også uanset om kunden foreskriver andre betingelser.
1.2.

Afvigelser fra disse salgs- og leverings-betingelser er kun gyldige med sælgers
skriftlige accept.

1.3.

Sælger skal i relation til kunden betragtes som konsulent for kunden. Kunden skal
ved enhver levering og ydelse fra sælger foretage en undersøgelse af produktet og
opfordres til at lade produktet undersøge og teste af tredjemand, idet sælger ikke indestår for produktets egenskaber.

§ 2. Leveringsklausuler:
2.1.
Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for
sket "ab fabrik" uanset om sælger foranlediger og/eller bekoster varen sendt til kunden. Kunden betaler således samtlige omkostninger ved varens levering og risikoen
for varen overtages af kunden fra det øjeblik sælger stiller den til disposition på sælgers fabrik/lager.
§ 3. Forsikring
3.1.
Transportforsikring tegnes af kunden, medmindre andet er aftalt. Kunden forpligter
sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede.
3.2.

Sælger kan, på kundens anmodning og for dennes regning, arrangere med transport
og tegne ønsket transportforsikring. Sælger påtager sig kunne denne opgave ved
skriftlig anmodning. Sælger er kun forpligtet af anmodningen hvis kunden skriftligt
har modtaget sælgers bekræftelse på at denne forestår transport og transportforsikringen.

§ 4. Tilbud og ordrebekræftelse
4.1.
Sælger tilbud er gældende i 60 dage fra dato for sælgers fremsendelse af tilbuddet.
4.2.

Der er kun indgået en bindende aftale med sælger, når kunden skriftligt har modtaget en ordrebekræftelse underskrevet af sælger.

§ 5. Tegninger, beskrivelser og materialer
5.1.
Sælger kan ikke drages til ansvar for problemer med fremstillede varer, der skyldes
mangelfulde eller unøjagtige informationer fra kunden. Kunden har bevisbyrden for
at oplysningerne fremsendt til sælger ikke var mangelfulde eller indeholdte unøjagtige informationer.
5.2.

Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede varer skal bekræftes
skriftligt af sælger for at have gyldighed. Kunden har ansvaret for at den skriftlige
bekræftelse fra sælger foreligger.

§ 6. Betaling:
6.1.
Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling 10 dage efter fakturadato.
6.2.

Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at
kræve morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned. Sælger skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret.

6.3.

Kunden accepterer, at sælger fakturerer sit foreløbige tidsforbrug og omkostninger
hver den 15. i måneden, ved hver månedsafslutning samt ved arbejdsopgavens afslutning.

6.4.

Såfremt den af kunden ønskede ydelse frafaldes, er sælger berettiget til at opkræve
honorar for sit anvendte tidsforbrug og omkostninger.

6.5.

På sælgers anmodning er køber til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed
for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er sælgeren forpligtet til at friholde kunde for enhver udgift forbundet hermed.

6.6.

Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offentlige afgifter, der måtte
blive pålagt købet.

§ 7. Ejendomsforbehold m.v.
7.1.
Det solgte (inklusiv tilbehør) hvorom gælder, at kunden skal erhverver ejendomsretten, er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil kunden har betalt
hele købesummen med tillæg af renter og omkostning samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på kundens vegne.
7.2.

Kunden forpligter sig til, ikke uden sælgers samtykke, at pantsætte, udleje, udlåne
eller på anden måde at disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået
til køber.

7.3.

Materiale modtaget til anvendelse for udarbejdelse af ordren opbevares kun efter
særskilt skriftlig aftale herom.

§ 8. Mangler
8.1.
Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe alle mangler i dennes leverancer uden beregning, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler.
8.2.

Sælgerens afhjælpningsforpligtelse omfatter kun de mangler, der viser sig indenfor 1
år fra den dag, da varen blev leveret til kunden.

8.3.

Måtte kunden konstatere mangler, skal kunden straks, og senest 8 dage efter at
have konstateret manglen, skriftlig underrette sælgeren herom.

8.4.

Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte
ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

§ 9. Produktansvar
9.1.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting og/eller personer,
og sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab.
9.2.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand,
er kunden forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang som sælgerens
ansvar er begrænset efter de foregående stykker.
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9.3.

I fald, trods ovennævnte ansvarsfraskrivelse, lovgivning eller deslige alligevel måtte
tillægge sælger et ansvar, kan sælgers erstatningspligt aldrig udgøre mere end 3
gange det honorar som kunden har betalt til sælger.

§ 10. Sælgerens forsinkelse
10.1. Erfarer sælgeren, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give
kunden skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt
så vidt muligt det tidspunkt, hvornår leveringen kan påregnes at finde sted.
10.2.

Hvis forsinkelsen med levering skyldes de i § 12 nævnte omstændigheder (force
majeure) eller køberens handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det
omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

10.3.

Denne bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer
før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

10.4.

Kunden kan ikke hos sælgeren gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse.

§ 11. Kundens forsinkelse
11.1. Erfarer kunden, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at
forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælgeren
skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt
muligt det tidspunkt, hvornår modtagelsen kan påregnes at finde sted.
11.2.

Uanset at kunden undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet
sted.

11.3.

Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for kundens regning og risiko. På Kundens skriftlige anmodning skal sælger forsikre varerne for kundens regning.

§ 12. Force majeure
12.1. Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt og
enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand, krig,
mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, oprør og uroligheder, valutarestriktioner, restriktioner af drivkraft,
mangel på transportmidler, medmindre denne mangel kunne forudses af sælgeren,
almindelig vareknaphed, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU-myndigheder's
side samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som
skyldes nogen af de på dette punkt nævnte omstændigheder. Denne liste er ikke udtømmende.
12.2.

Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen i punkt 12.1. omhandlet
omstændighed, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om
dens opståen og ophør.

12.3.

Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for rimelig tid, har enhver af
parterne ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

§ 13. Tvistigheder
13.1. Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole.
13.2.

Sælger kan dog vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med
lov om voldgift.

13.3.

Alle retssager afgøres ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit forretningssted.
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