Skive, den 18. November 2020

Dania Plast A/S
Almindelige salgs- og leveringsbe>ngelser
1

ANVENDELSE

1.01

Nedenstående standardbe/ngelser ﬁnder anvendelse, medmindre parterne skri9ligt har a9alt fravigelse eller har indgået en særa9ale. Alle fravigelser
og særa9aler skal ske skri9ligt.
Ved forme og værktøjer forstås i det følgende produk/onsudstyr, som frems/lles eller leveres, /l løsning af en nærmere a9alt opgave.
Ved leverancer af varer og tjenesteydelser forstås i det følgende emner/produkter, som frems/lles eller leveres /l/for kunden e9er nærmere a9ale.

2

FORME OG VÆRKTØJER DER FREMSTILLES ELLER SKAFFES AF DANIA PLAST A/S

2.01

Kunden har ejendomsreHen /l forme og værktøjer, når disse er betalt iht. pkt. 2.09.

2.02

Hvor kunden har ejendomsreHen, er Dania Plast A/S ikke bereNget /l at frems/lle emner for andre kunder på sådanne forme og værktøjer med
mindre andet er a9alt.

2.03

Skal forme og værktøjer opbevares hos Dania Plast A/S, har virksomheden pligt /l, at sørge for forsvarlig opbevaring. Eventuelle udgi9er her/l sker
e9er forudgående /lkendegivelse for kundens regning.
I /lfælde af, at kunden ønsker forme og værktøjer opbevaret under specielle forhold, vil eventuelle udgi9er her/l ske for kundens regning.

2.04

Dania Plast A/S er bereNget /l, med 4 ugers varsel, at begære sig fritaget for forpligtelserne i henhold /l pkt. 2.03.

2.05

Forme og værktøjer, der er i Dania Plast A/S´s varetægt, forsikres af kunden. Kunden bærer i øvrigt risikoen for forme og værktøjers hændelige
undergang.

EJENDOMSRETTEN
BEGRÆNSNINGER
OPBEVARING

OPSIGELSE

FORSIKRING

UDLEVERING

Såfremt forme og værktøjer frems/lles eller skaﬀes af Dania Plast A/S, er Dania Plast A/S, hvor intet andet er a9alt, kun forpligtet /l at udlevere forme
og værktøjer /l kunden, e9er at disse er fuldt betalt i henhold /l pkt. 2.09, og den a9alte mængde varer er leveret og betalt.
Hvor der ikke er a9alt nogen fast mængde varer, kan kunden forlange værktøjer og forme udleveret e9er nærmere a9ale. Udlevering sker senest 3
måneder e9er, at kunden har fremsat krav herom, og når værktøjer og forme er fuldt betalt. Ved ophør af samarbejde skal al /lgodehavende være
indfriet inden udlevering sker.
2.07

Uanset bestemmelsen i pkt. 2.06 kan Dania Plast A/S udøve /lbageholdsret i forme og værktøjer, for ethvert krav vi måHe have vedrørende arbejde
udført for kunden.

2.08

Kunden kan dog al/d kræve øjeblikkelig udlevering af forme og værktøjer, når disse er betalt i henhold /l pkt. 2.09 i /lfælde af:
a) Dania Plast A/S´s konkurs
b) ophør af Dania Plast A/S´s virksomhed
c) Dania Plast A/S er ude af stand /l, eller nægter at anvende formene eller værktøjerne /l den a9alte produk/on inden for en rimelig frist.

eller
eller

BETALING

2.09

Hvor intet andet er a9alt, skal kunden betale for forme og værktøjer med
en tredjedel neHo kontant ved a9alens indgåelse,
en tredjedel neHo kontant ved levering af første udfaldsprøve,
en tredjedel neHo kontant, når kunden godkender udfaldsprøven, dog senest 4 uger e9er at udfaldssprøven er leveret, såfremt kunden
ikke fremfører en bereNget reklama/on inden.

3

FORME OG VÆRKTØJER DER LEVERES ELLER SKAFFES AF KUNDEN.

3.01

Punkterne 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, og 2.05 ﬁnder /lsvarende anvendelse, samt punkt 2.06 og 2.08 med hensyn /l udlevering.

3.02

Kunden bærer i enhver henseende, medmindre andet er a9alt, risikoen for, at forme og værktøjer er egnede /l den ønskede produk/on.

RISIKO

TILBAGEHOLDSRET

Dania Plast A/S kan udøve /lbageholdsret i forme og værktøjer for ethvert krav, virksomheden måHe have vedrørende produk/on for kunden.

4

LEVERANCER AF VARER OG TJENESTEYDELSER
EJENDOMSRETTEN

Leverancen forbliver Dania Plast A/S’s ejendom, ind/l fuld betaling er ydet.

FORSENDELSE

Forsendelse er ab fabrik/ex works, hvis intet andet er a9alt. Forsendelsen vil al/d ske for kundens regning og risiko.
4.03

FORSINKELSE

Hvis der opstår forsinkelse, vil køber blive informeret herom. Køber opnår i /lfælde af forsinkelse ikke andre reNgheder, end at køber kan annullere
a9alen. Køber kan kun annullere a9alen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for køber, og forsinkelsen skyldes Dania Plast A/S. Køber skal i så fald – e9er
levering skulle være sket - fremsende skri9lig anmodning /l Dania Plast A/S med krav om levering indenfor 2 uger. Såfremt levering ikke ﬁnder sted

inden udløbet af 2 ugers fristen, kan køber annullere købet.

REKLAMATION OG MANGLER

Enhver risiko for varerne overgår /l køber på /dspunktet for levering af varerne. En reklama/on vedrørende varerne skal ske skri9ligt /l Dania Plast
A/S så hur/gt som muligt, og senest 8 dage e9er leveringen. Hvis Dania Plast A/S ikke har modtaget reklama/on inden for den anførte frist, borcalder
købers indsigelser mod kvan/tet og kvalitet. Dania Plast A/S er bereNget og forpligtet /l at adjælpe alle mangler. Dania Plast A/S afgør selv, om
adjælpningen skal ske ved repara/on eller udski9ning af den/de defekte dele eller omlevering.
Dania Plast A/S’s ansvar omfaHer kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag, det solgte blev leveret.

Dania Plast A/S er ikke ansvarlig for mangler der skyldes naturligt slid eller overlast fra kundens side på plastvarer. Dania Plast A/S er ikke ansvarlig for
mangler ved tjenesteydelser.
Dania Plast A/S’s ansvar borcalder, såfremt kunden ikke har opfyldt de a9alte be/ngelser.
Hvis køberen ikke fremsender reklama/on i reHe /d eller ikke giver Dania Plast A/S adgang /l at undersøge varerne, mister køberen reHen /l at gøre
krav gældende.
Dania Plast A/S har ikke udover det i nærværende punkt anførte ansvar for mangler. DeHe gælder ethvert tab, manglen måHe forårsage, herunder
dri9stab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

5.

BETALING

Kunden skal, hvor andet ikke er a9alt, betale for varer og tjenesteydelser med 20 dage neHo. Ved senere betaling end påført faktura, beregnes rente
på 1,5% pr. påbegyndt måned.
Kunden kan ikke /lbageholde sin betaling på grund af modkrav overfor Dania Plast A/S.
Dania Plast A/S kan kræve delvis betaling i /lfælde:
hvor kunden annullerer ordrer, hvor produk/onen er påbegyndt
hvor kunden ikke a9ager ordrer indenfor a9alte frister, men hvor produk/onen fra Dania Plast A/S’s side er forløbet planmæssigt og evt.
forsinkelser har været indforstået fra kundens side.
hvor kunden træder i konkurs, betalingsstandsning eller konstateres insolvent.

Produktansvar

4.06
I /lfælde af, at Dania Plast A/S pålægges et produktansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Dania
Plast A/S ikke er ansvarlig for overfor køber e9er bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbe/ngelser eller i øvrigt, er køber forpligtet /l, at
holde Dania Plast A/S skadesløs.
Dania Plast A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:
•
•

På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse
På produkter, der er frems/llet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse
produkter, som følge af det solgte forårsager.

I intet /lfælde er Dania Plast A/S ansvarlig for dri9stab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Hvis tredjemand fremsæHer krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold /l deHe punkt, skal denne part straks underreHe den anden
herom.
Dania Plast A/S og køber er gensidigt forpligtet /l at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgi9sret, som behandler erstatningskrav, der er rejst
mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte. Det indbyrdes forhold mellem køber og Dania Plast A/S skal
dog al/d afgøres ved det a9alte værne/ng i henhold /l nærværende salgs- og leveringsbe/ngelser

5

TVISTER OG LOVVALG

5.01

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres e9er dansk ret. Værne/ng for enhver tvist er Dania Plast A/S hjem/ng. Enhver tvist skal afgøres af en
voldgi9, der nedsæHes i den henhold /l den danske Voldgi9slov.

