SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MICODAN NORGE AS
(Nov. 1995)
1.0

Aftalegrundlag:

1.1

Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker alle
leverancer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser.
Medmindre andet er anført er dette tilbud gældende i 60 dage fra
udskrivningsdatoen.

1.2

Tilbud afgives af Micodan Norge med forbehold af direktionens
godkendelse.

2.0

Pris:

2.1

Angivne priser og øvrige oplysninger i prislister m.v. anses altid for
vejledende.

2.2

Alle priser på varer af eget fabrikat er afgivet på basis af
tilbudsdagens arbejdslønninger og priser på råmaterialer,
halvfabrikata og driftsomkostninger. For varer af fremmed fabrikat
på basis af vore underleverandørers dagspriser. For varer af
udenlandsk fabrikat desuden på basis af tilbudsdagens valutakurs
samt de på tilbudsdagen gældende told, fragt og assurancesatser.
Såfremt der inden levering indtræder prisforhøjelser el.lign., såvel
som forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, reguleres
salgsprisen tilsvarende.

3.0

Levering:

3.1

Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens
indgåelse gældende Incoterms.

3.2

Er der ikke truffet nogen særlig aftale om en sådan
leveringsklausul, anses levering for sket “Ex Works”. Emballage
beregnes særskilt, medmindre andet er aftalt.

3.3

Køberen forpligter sig til i perioden fra levering og indtil
købesummen er betalt, at holde det leverede forsikret for et beløb
mindst svarende til købesummen.

3.4

I tilfælde, hvor leverancens udførelse er afhængig af oplysninger,
som skal fremskaffes af køberen, regnes aftalte leveringstider fra
den dato, da disse oplysninger kommer Micodan Norge i hænde.

3.5

Hvis Micodan Norge ikke leverer indenfor aftalt leveringstid, kan
køber skriftligt overfor sælger fastsætte en rimelig endelig
leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan
køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til Micodan
Norge. Kun såfremt forsinkelsen skyldes Micodan Norge’s fejl eller
forsømmelse, har køber endvidere krav på en erstatning, som dog
aldrig kan overstige meromkostningerne ved køb af en tilsvarende
vare fra anden side og som ikke kan omfatte driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab. Erstatningen kan heller aldrig overstige
den aftalte købesum.

3.6

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som
en selvstændig leverance. Køberen kan således ikke ved mangler
ved en delleverance hæve aftalen for så vidt angår de øvrige
leverancer.

4.0

Betalingsbetingelser:

4.1

Alle priser er NETTO KONTANT ved levering uden fradrag af
kontantrabat, medmindre anden betingelse er aftalt.

er køberen afskåret fra, når levering finder sted, at reklamere over
mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme
standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle
modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning
af de bestilte varer, betaler køberen andele af omkostninger ved
tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne,
tilhører sådanne modeller, forme og andre værktøjer Micodan
Norge.
7.0

Tegninger, patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret m.v.:

7.1

Alle fremsendte tegninger og forslag forbliver Micodan Norges’s
ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende
virksomheder eller bringes til udførelse uden Micodan Norges’s
tilladelse. De af Micodan Norges leverede produkter må ikke
kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder eller bringes til
udførelse.

7.2

Såfremt køberen til Micodan Norge udleverer tegninger, modeller
eller andre forbilleder til brug for Micodan Norge’s fremstilling af det
af køber bestilte produkt, påtager køber sig ethvert ansvar for
eventuel krænkelse af trediemands rettigheder på grund af patent,
mønsterbeskyttelse, ophavsret el.lign. Køberen er forpligtet til at
godtgøre Micodan Norge alle omkostninger og skader, som
påføres Micodan Norge i denne forbindelse ved krav fra
trediemand og i anledning af tvister herom.

8.0

Mangler:

8.1

Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage
efter leveringen kræve udbedring eller omlevering efter Micodan
Norge’s valg. Køber kan kun hæve aftalen, såfremt Micodan Norge
ikke udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun i så fald kan
køber kræve erstatning fra Micodan Norge, og en sådan erstatning
kan aldrig overstige den aftalte købesum for det leverede. Micodan
Norge kan aldrig gøres ansvarlig for indirekte tab, såsom tabt
avance, driftstab og lignende.

9.0

Produktansvar:

9.1

Micodan Norge er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises,
at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af Micodan Norge
eller andre, som Micodan Norge har ansvaret for.
Micodan Norge er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller
løsøre, som indtræder, mens materialet er i købers besiddelse.
Micodan Norge er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der
er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
Iøvrigt er Micodan Norge ansvarlig for skade på fast ejendom og
løsøre på samme betingelser som for personskade.

9.2

Micodan Norge er ikke ansvarlig for
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

9.3

I den udstrækning, Micodan Norge måtte blive pålagt
produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at
holde Micodan skadesløs i samme omfang, som Micodan’s ansvar
er begrænset til efter de 2 foregående stykker.

9.4

Disse begrænsninger af Micodan Norge’s ansvar gælder ikke, hvis
der foreligger grov uagtsomhed.

9.5

Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom.

9.6

Micodan Norge og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
erstatningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af en
skade, som påstås forårsaget af materialet.

driftstab,

tabt

4.2

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra
forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

5.0

Ejendomsforbehold:

10.0

Lovvalg og værneting:

5.1

Det leverede forbliver Micodan Norges ejendom, indtil betaling fuldt
ud er lagt.

10.1

Eventuelle tvistigheder afgøres efter Dansk Rets regler og ved
retten i Aalborg som værneting.

6.0

Udfaldsprøver:

6.1

Har køberen forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det
produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender
køberen denne udfaldsprøve uden forbehold,

