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Salgs & leverings betingelser gældende fra januar 2020. 

1. Generelt: Leverancer mellem parterne finder sted på grundlag af vores almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.  

2. Tilbud: Tilbuddet er bindende i 30 dage, med mindre andet skriftligt fremgår i tilbuddet – tilbuddet skal 

accepteres skriftligt af køber. 

3. Betaling:  

- Betaling skal ske senest 8 dage netto fra faktura dato. Medmindre andet skriftligt fremgår på 

faktura/overbeskæftigelse.  

- Betales købssummen ikke rettidig beregnes der morarente på 2% pr. måned af den til enhver tid 

gældende restgæld fra forfaldsdatoen. Betaling af morarenter afskære ikke sælger fra at kræve 

erstatning for yderligere tab af Købers misligholdelse som betalingspligten måtte medføre. 

 

4. Ejendomsforhold: Sælger forbeholder sig ejendoms retten til de leverede varer indtil betaling har fundet 

sted. Med tillæg af påløbende renter og omkostninger. 

5. Levering og forsinkelse: 

- Levering sker altid på fabrikken, med mindre andet skriftligt fremgår af ordrebekræftelsen. 

- En overskridelse af leveringstiden på 14 dage eller mindre på grund af sælgers forhold i enhver 

henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber af den grund ikke kan udøve nogen 

beføjelser. Medmindre andet er aftalt mellem køber og virksomheden. 

 

6. Mangler: 

- Køber er forpligtet til straks ved modtagelse at foretage en undersøgelse af varen for fejl og 

mangler, samt omgående underrette sælger herom.  

- Hvis køber ikke reklamere som anført, kan køber ikke senere gøre manglerne gældende  

- Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om leveret på sælgers regning 

inden for rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen eller kræve afslag. 

 

7. Misligholdelse: Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer eller 

hæve aftalen samt kræve erstatning.  

8. Ansvarsbegrænsning: AK Smede kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte skader 

og tab af nogen art, herunder dagbod eller konventionalbodskrav, som køber måtte ifalde over for 

tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende krav. 

9. Produkt ansvar: Forvolder en vare leveret af os skade på ting eller personer, er vi kun ansvarlig hvis det 

kan dokumenteres, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af AK Smede. Dog 

kan erstatningspligten aldrig overstige 2.000.000,00 inkl. Renter og omkostninger. 

10. Værneting: For begge parter gælder sø og handelsretten i København. 


