ALMINDELIGE SALGSOG
LEVERINGSBETINGELSER
FOR
COLD A/S
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2.

1.

Anvendelse

1.1

Enhver levering fra Cold A/S, CVR-nr. 36041285, sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle
aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Cold A/S fremsendte ordrebekræftelse, salgstilbud eller anden særskilt skriftlig aftale.

2.

Indgåelse

2.1

Cold A/S bliver tidligst forpligtet ved de af Cold A/S afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse
betegnes, når Cold A/S har afsendt sin ordrebekræftelse. Cold A/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Cold A/S fremsendte erklæringer.

3.

Fuldmagt

3.1

Ingen selvstændig fysisk eller juridisk person, såsom agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Cold A/S uden skriftlig aftale herom.

4.

Priser

4.1

Alle priser, herunder priser i henhold til den af Cold A/S udarbejdede prisliste, er dagspriser, ekskl.
moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesomkostninger herunder indpakning af salgsgenstanden m.v. Cold A/S forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre prislisten.

4.2

Prislister refererer kun til Cold A/S’s standardprodukter og er ekskl. specielle ændringer, som Køber
måtte ønske samt overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end
sædvanligt eller uden for normal arbejdstid. Prislisten er også ekskl. opbevaring af færdigt arbejde,
som ikke er blevet afhentet rettidigt af Køber. Cold A/S fastsætter ensidigt priserne herfor.

4.3

Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder prisstigninger på mere end 5 % i produktions- og
leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Cold A/S berettiget til at justere prisen for
sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

3.

4.4

Prislisten er baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen
på mere end 5 % berettiger Cold A/S til at regulere prisen herefter.

5.

Ingen fortrydelsesret

5.1

Køber kan ikke efter ordreafgivelsen bringe aftalen til ophør ved at fortryde bestillingen.

5.2

Køber kan ikke ændre en allerede afgivet ordre, medmindre der foreligger en konkret aftale med
Cold A/S herom.

6.

Leveringsbetingelser

6.1

Medmindre andet er aftalt sker levering ”ab fabrik” på Cold A/S´ plads, hvilket dermed også angiver tidspunktet for risikoens overgang.

6.2

Såfremt der ikke er aftalt et leveringstidspunkt, er Cold A/S berettiget til at levere produktet 7 dage
efter, at Cold A/S har givet meddelelse om, at levering vil ske.

Såfremt køber ikke tager imod det aftalte produkt på leveringstidspunktet, eller det tidspunkt hvor
Cold A/S har meddelt der vil ske levering, er Cold A/S berettiget til at opkræve 90 % af købesummen. Cold A/S er derudover berettiget til at opkræve de udgifter som Cold A/S måtte have for opbevaring af produktet.

Eventuelle forhold hos Køber eller øvrige parter der gør, at Køber ikke kan tage imod produktet på
ovenstående tidspunkt, medfører ikke, at Køber er berettiget til at afvise at modtage produktet på
det angivne tidspunkt.

6.3

Cold A/S er kun pligtig at levere salgsgenstanden på anden måde, hvis der er indgået særskilt aftale
herom. I så fald er køber forpligtet til - i god tid - at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde
der ønskes anvendt. I modsat fald er Cold A/S berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning og risiko.

4.

6.4

Sker levering på anden måde end angivet i pkt. 6.1., sker levering i overensstemmelse med klausulen EXW i INCOTERMS 2010, hvorefter Køber - når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering – bl.a. bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger.

6.5

I tilfælde af forsinket levering skal Cold A/S advisere Køber herom. Cold A/S har intet ansvar for
forsinkelse i mindre end 30 dage. Herefter har Køber kun ret til at fastholde købet ved reklamation
uden ugrundet ophold og kun ret til at hæve købet ved reklamation straks. Herudover har Køber
ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

6.6

Såfremt Køber misligholder sin afhentningsforpligtelse eller ikke tager imod levering på leveringsstedet på leveringstidspunktet, er Cold A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav på erstatning. Endvidere er Cold A/S berettiget til at bortsælge
eller oplagre produktet for Købers regning, hvorved produktet henligger for Købers risiko.

6.7

Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i
givet fald ske for Købers regning. Emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

7.

Betalingsbetingelser

7.1

Betaling skal som udgangspunkt ske ved bankoverførsel af totalbeløbet inklusiv moms til angivne
konto inden for betalingsfristen. Hvis ratebetaling er aftalt mellem parterne, overføres de ratevise
betalinger til angivne konto i Jyske Bank inden for betalingsfristerne i stedet.

7.2

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er Cold A/S berettiget til at opkræve 40 % af
købesummen ved Købers accept af aftale/Cold A/S fremsendelse af ordrebekræftelse.

Cold A/S er berettiget til at fakturere den resterende del på 60 % af fakturaen på det aftalte leveringstidspunkt. Dette gælder også hvis Cold A/S ikke kan levere produktet grundet købers forhold.

7.3

Betaling skal ske til kontoen i Jyske Bank med registreringsnummer 7138 og kontonummer
1009506.

5.

7.4

Forfaldsdagen er 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt mellem Cold A/S og Køber.

7.5

Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

7.6

Sker betaling ikke rettidig fremsendes betalingspåmindelser, hvoraf beregnes et rykkergebyr på kr.
100,00 pr. betalingspåmindelse.

Ved betalingsmisligholdelse er Cold A/S berettiget til at kræve sine omkostninger til inkasso ved
advokat dækket fuldt ud.

7.7

Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 11 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

8.

Ejendomsforbehold

8.1

Cold A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil hele købesummen med
tillæg af påløbne renter er betalt i overensstemmelse med punkt 7.

8.2

Da produktet er solgt med ejendomsforbehold, er Cold A/S berettiget til at tage salgsgenstanden
tilbage, såfremt Køber helt eller delvist misligholder sin betalingsforpligtelse. Salgsgenstandens
specifikation fremgår nærmere af ordrebekræftelsen. Køber er, indtil betalingsforpligtelsen er opfyldt, således ikke berettiget til at sælge, pantsætte, udlevere, udlåne, bortgive eller på anden måde retligt disponere over salgsgenstanden.

8.3

Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser væsentligt, er Cold A/S berettiget til at
gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder at hæve aftalen og kræve erstatning, men Cold
A/S er også berettiget til at videresælge produktet for Købers regning til anden side. Cold A/S kan
kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

6.

9.

Ansvar for fejl og mangler

9.1

Cold A/S er kun ansvarlig for de produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller
mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret
af Cold A/S.

9.2

Cold A/S er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes uforsvarlig opbevaring, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Cold A/S’s skriftlige
samtykke, reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde eller lignende foranstaltninger
udført af Køber.

9.3

Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Cold A/S forpligtet og berettiget til efter eget valg at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen,
eller betale erstatning. Køber kan herefter ikke gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-,
forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger herved betales af Køber.

9.4

Cold A/S’s erstatningspligt kan maksimalt udgøre fakturaprisen for det mangelfulde produkt. Erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og
avancetab.

9.5

Cold A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af
Køber eller, at materialer foreskrevet af Køber, er uegnede til formålet.

9.6

Ansvarsperioden ophører under alle omstændigheder 12 måneder efter salgsdatoen i overensstemmelse med produktets forventede levetid, hvorefter der ikke kan gøres krav gældende af nogen art mod Cold A/S.

10.

Force majeure

10.1

Cold A/S er ikke erstatningspligtig for hel eller delvis manglende opfyldelse af sine forpligtelser, når
den manglende opfyldelse skyldes en hindring uden for Cold A/S’s kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud,
skærpede myndighedskrav, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underle-

7.

verandører, produktionsstop eller -forbud, vareknaphed, mangel på energi eller transportmuligheder.

10.2

Afhængigt af forholdets karakter er Cold A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende
eller annullere aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen,
medmindre Cold A/S forinden har annulleret denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at annullere aftalen. I tilfælde af annullering af aftalen har ingen parter noget krav mod hinanden.

11.

Reklamations- og undersøgelsespligt

11.1

Køber er pligtig til at undersøge og afprøve produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage
efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel, idet retten til at gøre manglen gældende ellers bortfalder.

12.

Anvisninger for opbevaring og anvendelse af salgsgenstanden

12.1

Køber er forpligtet til at opbevare salgsgenstanden forsvarligt, således den beskyttes mod beskadigelse fra andre ting, personer og miljøforhold.

12.2

Køber er forpligtet til at anvende salgsgenstanden i overensstemmelse med anvisningerne.

13.

Produktansvar

13.1

Cold A/S er kun ansvarlig for personskade, ting- og tab af forsørger, såfremt skadelidte beviser
dette og at der ikke er udvist egen skyld. I bedømmelsen af om produktet er defekt indgår de anvisninger, som følger af punkt 12. Videre skal skadelidte bevise, at skaden er forvoldt af produktet
og skyldes fejl eller forsømmelse fra Cold A/S’s side ved det af Cold A/S leverede produkt.

13.2

Cold A/S kan dog ikke drages til ansvar for skade på erhvervsdrivendes ting herunder fast ejendom,
løsøre eller ting som produktet indgår i medens produktet er i Købers besiddelse.

13.3

Cold A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.

13.4

I tilfælde af, at Cold A/S pålægges ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber
pligtig at holde Cold A/S skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring
omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber.

13.5

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om Cold
A/S’ produktansvar.

14.

Indskrænket loyal oplysningspligt

14.1

Cold A/S oplyser loyalt om karakteristika og sædvanlig brug af salgsgenstanden forud for aftaleindgåelsen, alt efter Købers forhåndskendskab til salgsgenstanden. Til Købers spørgsmål om salgsgenstanden svarer Cold A/S på en måde, der er dækkende i forhold til det oplysningsbehov, som det
formodes, at Køber har i forhold til salgsgenstanden.

15.

Produktinformation

15.1

De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i salgsmateriale er af vejledende karakter, og
Cold A/S påtager sig intet ansvar for fejl heri. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale,
herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

16.

Beskyttelse af rettigheder

16.1

Køber opnår ingen ret til Cold A/S’s industrielle rettigheder ved køb af produktet, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, idet Køber herved krænker Cold A/S’s rettigheder.

17.

Reference

17.1

Cold A/S er berettiget til, som et led i sin almindelige markedsføring, at anvende Køber som reference ved underskrivelse af denne aftale.

17.2

Cold A/S må anvende Kundens løsning som reference til at demonstrere Cold A/S løsninger overfor
tredjepart.

9.

17.3

Referencen vil ikke indeholde fortrolige eller øvrige særlige oplysninger.

17.4

Køber er berettiget til skriftligt at meddele Cold A/S, at Køber ikke må anvendes som reference i
Cold A/S markedsføring.

18.

Tegninger og beskrivelser

18.1

Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af Cold A/S eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på
anden måde, forbliver Cold A/S’ ejendom.

18.2

Nævnte materiale må ikke uden Cold A/S’ forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til
andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet. Det må ikke kopieres eller overdrages
til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til
Cold A/S.

18.3

Cold A/S har intet ansvar for Købers misbrug af denne aftale om Cold A/S’ rettigheder. Bliver Cold
A/S ansvarlig over for tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder, er Køber forpligtet til at
holde Cold A/S skadesløs herfor.

19.

Lovvalg og værneting

19.1

Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkning af denne aftale, herunder dens indhold, ophør,
omfang eller misligholdelse skal afgøres efter dansk rets regler.

19.2

Enhver tvist pådømmes ved de almindelige domstole i Danmark. Rette værneting er Retten i Hjørring som første instans.

10.

