ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR
STOKHOLM MASKINFABRIK ApS
CVR. NR. 26364957
1. ANVENDELSE
1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder
anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem
Stokholm Maskinfabrik ApS (herefter benævnt SM) og kunden.
2. RÅDGIVNING OG TILBUD
2.1. SM rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste
viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere
erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
2.2. Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt
os.
2.3. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg.
2.4. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder SM sig ret til at hæve eller ændre tilbudssummen.
3. BESTILLING
3.1. Ved ordrer over 5.000,00 kr. er der ikke indgået bindende aftale, før SM har givet accept i form af
ordrebekræftelse. Ordrer under 5.000,00 kr. ekspederes efter bestilling.
3.2. Stemmer SM ordrebekræftelse ikke overens
med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
4. PRISER
4.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms, afgifter og montering. SM forbeholder
sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige
prisændringer i råmaterialer, underleverancer, valutakurser og begivenheder der er omfattet af pkt. 10.
5. LEVERINGSTID
5.1. SM bestræber sig på kortest mulig leveringstid. Leveringstidspunkter kan tidligst fastsættes, når ordren er fuldt
klarlagt, herunder at alle tekniske detaljer og formaliteter for ordrens gennemførelse foreligger. Når ovennævnte
betingelser er opfyldte, leveres ordren efter leveringsbetingelserne ifølge ”EX WORKS (INCOTERMS 2020), dog
eksklusive emballage.
5.2. Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber såfremt andet
ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan SM hæve
aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført SM.
5.3 Såfremt der indtræder forsinkelse, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til SM at kræve levering og
fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og herved angive, at køberen agter at hæve købsaftalen, såfremt levering
ikke sker indenfor denne frist.
5.4 Kun såfremt levering ikke er sket indenfor den af køber i henhold til pkt. 5.3 fastsatte rimelige frist, og såfremt
førnævnte frist er overskredet med mere end 45 dage, er køberen berettiget til at hæve aftalen, hvilket da i givet fald
skal ske ved skriftlig meddelelse til SM. Køber er dog ikke berettiget til at hæve for den del af det købte, der i henhold
til pkt. 5.2 er leveret til køber, inden køber har afgivet hævemeddelelse.
5.5 Udover den i pkt. 5.4 nævnte hævebeføjelse har køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse, og
kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af
indtrådte forsinkelse.
6. LEVERINGBETINGELSER
6.1. SM leverer ifølge ”EX WORKS (INCOTERMS 2020). Men fraviges dog således at køberen skal afholde den
nødvendige emballering i forbindelse med køberens fysiske overtagelse af det købte.
Anden leveringsbetingelse skal fremgå af ordrebekræftelse.
7. BETALINGSBETINGELSER
7.1. Betaling skal ske 30 dage netto regnet fra faktureringsdagen.
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7.2. SM forbeholder sig ejendomsret til varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsforpligtelse, har
SM ret til at tage varen tilbage.
7.3. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er SM berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 1,5%
pr. påbegyndt måned.
7.4. Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er SM berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber
at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. SM er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at
ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer, herunder at kræve hel eller delvis forudbetaling.
8. GARANTI OG MANGLER
8.1. For alle produkter fremstillet af SM garanterer SM for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal
slitage, i 12 måneder regnet fra levering. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt
monteret efter almindelige anerkendt praksis. For produkter, der indgår som en del af bestående dele produceres
varen efter kundens opmåling eller tegning. Afvigelser herfra er SM uvedkommende. Såfremt der skal foreligge
statiske beregninger eller certifikater af enhver art, skal det af køber være angivet på ordretidspunktet, da det ellers
efterfølgende vil blive udarbejdet for kundens regning.
8.2. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverancen, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme
garanti, som SM får stillet fra underleverandøren.
8.3. Såfremt der i garantiperioden påvises fejl i materialet eller udførelse i nogen del af det leverede produkt,
foretager SM gratis og hurtigst muligt på eget værksted efter aftale og inden for normal arbejdstid, reparationer og
fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra SM samt montage er ikke inkluderet.
8.4. Køber skal uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i
overensstemmelse med det bestilte.
8.5. Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold og senest 5
hverdage efter levering.
8.6. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe
tilsvarende foranstaltninger for mangelfulde produkter, eller produkter hvori SM’s produkter er gjort til en bestanddel,
kan ikke gøres gældende overfor SM.
8.7. SM er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance tab eller lignende indirekte tab.
9. PRODUKTANSVAR
9.1. SM skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan
skade, eller sådant tab som SM efter punkt 9.2 og 9.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.
9.2. SM er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers
besiddelse. SM er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori
disse indgår.
9.3. SM er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab. Hvis
tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom.
10. FORCE MAJEURE
10.1. SM er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid
bliver umulig for SM på grund af krig, strejke, lockout, epidemier, pandemier, politiske forhold eller anden force
majeure, som SM ikke er herre over.
Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. SM påtager sig i disse situationer
intet erstatningsansvar overfor køber.
11. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
11.1. Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver SM’s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres,
reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende
tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og
vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan SM forlange, at de forbliver fortrolige.
12. LOVVALG OG VÆRNETING
12.1. Enhver tvist, som udspringer af eller i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres
ved anvendelse af dansk ret.
Tørring den 24.11.2021

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR STOKHOLM MASKINFABRIK ApS - CVR. NR. 26364957
Side 2

