SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.

ANVENDELSE
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle
tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og enhver leverance fra PFP A/S
(herefter PFP). Dette er også tilfældet, selvom kunden (herefter
Køber) henviser til egne betingelser, da disse vil være frafaldet ved
tiltrædelse af nærværende betingelser.

2.

TILBUD
Alle tilbud er baseret på lønninger og materialepriser, fastsat af underleverandører, offentlige afgifter samt offentlige valutanoteringer
gældende på tilbudsdagen. I tilfælde af enhver forhøjelse af disse
fastsættelser inden udførelse af ordren forbeholder PFP sig ret til at
regulere PFP’ priser tilsvarende.
Specifikationer i kataloger, brochurer og eventuelle prislister er
vejledende og kan ændres uden varsel. PFP’ tilbud er gældende i 8
uger, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.

ORDREBEKRÆFTELSE
Afgivne ordrer til PFP’ konsulenter, forhandlere, agenter og direkte til
PFP er først bindende for PFP, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger
fra PFP. PFP endelige ordrebekræftelse er bindende for samhandel,
og denne kan ikke afkræftes af andre aftaler mellem Køber og PFP.
Tegninger fremsendt med tilbud eller ordrebekræftelse er kun
bindende for PFP, når der henvises hertil i ordrebekræftelsen.
Afgivne ordrebekræftelser fra PFP skal kontrolleres omgående ved
modtagelsen. Eventuelle rettelser skal meddeles PFP inden den
rettefrist der er angivet på ordrebekræftelsen. Rettelser efter denne
frist kan af produktionsmæssige grunde ikke forventes imødekommet.
Ordrebekræftelser anses som godkendte og bestemmende for
handelen, såfremt Køber ikke indenfor ovennævnte tidsinterval efter
modtagelsen gør indsigelser mod vilkårene.

4.

FORDRINGSHAVERMORA
Hvor afsendelse af bestilte ordrer er forsinket på Købers foranledning,
har PFP ret til at oplagre ordren for Købers regning og risiko til
afsendelsestidspunktet.

5.

LEVERING
Levering sker AB fabrik fra PFP adresse Astrupvej 1, 8620 Kjellerup,
og forsendelse sker således for Købers regning og risiko. Dette
gælder også, hvis transportomkostningerne lejlighedsvis overtages af
PFP. PFP vil drage omsorg for, at varen emballeres forsvarligt, men
ansvar for transport-skader påhviler Køber, og der kan ikke
reklameres til PFP. Enhver transportforsikring tegnet af PFP, skal
anses for at være tegnet af PFP på Købers vegne.
Medmindre Køber ved ordre disponerer den transport, han ønsker,
afgør PFP, hvorledes forsendelse skal ske.
Såfremt PFP afholder fragtudlæg for Køber, kan disse faktureres
separat ved endelig opgørelse. Dersom undtagelsesvis er aftalt fragtfri
levering, regnes der med leveret på vognkant.
I tilfælde af PFP forsinkelse, skal Køber reklamere straks, og Køber
kan alene hæve købet, hvis leveringen ikke er sket senest 30 dage
efter Købers skriftlige påkrav. Køber kan ikke kræve erstatning som
følge af PFP forsinkelse.

6.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder tilhører PFP,
herunder (ikke udtømmende) patenter, designret, varemærkeret og
ophavsret. Eventuelle tegninger og forslag, der fremsendes med
tilbud, tilhører sælger og må ikke forevises andre uden PFP tilladelse.

7.

REKLAMATIONER OG MANGLER
Køber skal straks ved modtagelsen foretage fornøden undersøgelse
af leverancen. Reklamationer på transportskade, mangel i levering
eller tab af varer vil ikke blive behandlet, medmindre separat, skriftlig
meddelelse gives til pågældende fragtmand og er PFP ihænde inden
5 dage fra varemodtagelsen.
Reklamationer berettiger ikke Køber til at nægte modtagelse eller til at
tilbageholde forfaldne betalinger.
Enhver reklamation må fremsættes, inden der sker videre
forarbejdning, montage eller anden anvendelse af det leverede. I de
tilfælde hvor PFP forestår montage skal de leverede varer og den
udførte montage kontrolleres inden ibrugtagning. Eventuel reklamation
skal fremsættes inden de leverede varer tages i brug. PFP kan ved
enhver reklamation forlange at få fremsendt billeddokumentation af
det der reklameres over inden yderligere reklamationsbehandling
foretages.
Hvis en PFP-servicemontør, eller en servicemontør rekvireret af PFP
ikke kan få adgang til at besigtige en reklamation eller lign., på et
forud aftalt tidspunktet, forbeholder PFP A/S sig ret til at fakturerer
Køber for en påbegyndt times arbejde samt for kørsel fra PFP’s

domicil i Kjellerup til adressen med reklamationen. Kørsel afregnes pr.
kørt km efter statens gældende takst. Herudover faktureres køber for
evt. omkostninger forbundet med broafgift, færgesejlads, flytransport
mv.
8.

BETALING
Alle noterede priser er nettopriser ekskl. alle offentlige afgifter og evt.
EUR paller. Betaling af leverede varer er forfalden på det tidspunkt der
er angivet på ordrebekræftelsen Dette gælder også ved eventuelle
delleveringer og successive leveringer. Udsættelse eller forsinkelse i
betalingen kan ikke foretages uden udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra
PFP. Ligeledes berettiger reklamationer ej heller til forsinkelse eller
udsættelse i betalingen.
Manglende overholdelse af betalingstidspunktet berettiger PFP til
straks at standse yderligere leveringer samt kræve ethvert
tilgodehavende (forfaldent og uforfaldent) indbetalt straks, og
herudover berettiger det PFP til fra forfaldsdagen at beregne
morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt
kræve sædvanlig rykker- og inkassogebyr.

9.

EJENDOMSFORBEHOLD
Enhver leverance forbliver PFP ejendom indtil betaling er erlagt
fuldtud jvf. gældende ret. Veksel eller gældsbevis anerkendes ikke
som værende betaling før indfrielse har fundet sted. Ved levering til
lager forpligter Køber sig til at holde de af PFP leverede varer synligt
adskilt fra andre varer indtil videre forsendelse eller forarbejdning
sker. PFP’ ejendomsforbehold opretholdes så længe varerne står på
Købers lager, er under transport og efter aflæsning indtil montage er
påbegyndt uanset om varerne skal anvendes til industribyggeri eller
privat byggeri.

10. GARANTI
Med mindre andet er skriftligt aftalt yder PFP 2 års garanti på PFP
produkter og eventuelle monteringer heraf. PFP yder 5 års garanti på
underlimning af vaske.
Garantier på vareleverancer gives kun i den udstrækning, sådanne
garantier er indeholdt i PFP’ leverandørers leverings- og
salgsbetingelser. Skader opstået uden for PFP kontrol, såsom
transportskader, skader opstået på andet lager, på byggeplads, under
montering eller ved utilstrækkelig vedligeholdelse, er PFP
uvedkommende.
I erstatningsspørgsmål er PFP berettiget til at afgøre, hvorvidt
erstatning skal ydes som en udbedring eller omlevering, som altid vil
være den højeste form for erstatning.
Der ydes aldrig erstatning for driftstab, tidstab eller enhver anden form
for indirekte tab (se pkt.11 vedr. ansvarsbegrænsning).
Reklamationer skal altid ske, før produktet tages i brug, subsidiært
monteres i bygninger, viderebehandles eller på anden vis udsættes for
påvirkninger. Garanti ydes ikke på produkter, som er solgt til en dansk
virksomhed og som benyttes uden for Danmarks grænser, (Færøerne
og Grønland indbefattet), medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt
aftalt.
I tilfælde af, at leverede produkter anvendes til andet formål end
beregnet,
opbevares
ukorrekt,
bearbejdes,
monteres
uhensigtsmæssigt eller på anden vis udsættes for uforsvarlig
behandling, bortfalder PFP ansvar fuldstændigt. Dette gælder også,
såfremt betaling udebliver.
Køber er forpligtet til at orientere sig om PFP udgivne retningslinier for
transport, opbevaring, montering og anvendelse.
11. ANSVARSBEGRÆNSNING
Krav, som opstår som følge af PFP’ opfyldelse eller manglende
opfyldelse af sine forpligtelser, berettiger Køber til erstatning for det
direkte tab med følgende begrænsninger:
1.
PFP’ erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som PFP har
faktureret for den pågældende ydelse, der har forårsaget
Købers tab.
2.
Dersom PFP i forbindelse med tilbud eller ordre har ydet teknisk
eller praktisk vejledning, er dette en service, som ikke påfører
PFP ansvar. Monteringsvejledninger og anden teknisk
information stillet til rådighed er uden ansvar for PFP.
3.
PFP er ikke ansvarlig for Købers indirekte tab herunder (ikke
udtømmende) driftstab, tabt fortjeneste, dagbøder eller
følgeskader.
4.
Købers krav om erstatning bortfalder, medmindre det er gjort
gældende inden 1 måned efter det tidspunkt, hvor Køber har
eller burde have konstateret sit erstatningskrav .

12. FORCE MAJURE
Enhver leveringstid opgivet af PFP er kun estimeret, og PFP er ikke
ansvarlige for konsekvenserne af enhver forsinkelse, som ligger uden
for PFP kontrol. Dette gælder bl.a. strejker, lock-out, transportuheld og
enhver anden form for force majeure (ikke udtømmende).
Køberen er ikke berettiget til at annullere ordren, og der vil ikke blive
udbetalt erstatning som følge af forsinket levering. Hvor levering skal
foretages som dellevering, skal dellevering behandles som en separat
levering, og enhver mangel, beskadigelse eller tab i forbindelse med
en dellevering kan ikke annullere ordren, hvad angår øvrige
delleveringer.
13. BYGGELEVERANCEKLAUSUL
For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i
Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul:
”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter
afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til
lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter
leveringen til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler
ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres
mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes
det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.
Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for
mangler i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med
hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne
sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i
anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved
voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.”
14. TVISTER
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, og sagen
skal anlægges ved byretten i Viborg med sædvanlig ankeadgang til
Vestre Landsret.
15. PRODUKTANSVAR
Såfremt der rejses krav mod PFP fra 3. mand i anledning af PFP’
leverancer til Køber, er Køber ansvarlig for sådanne krav, og kravet
mod
PFP
begrænses
til
dækningsomfanget
i
PFP’
produktansvarsforsikring. Køber skal således holde PFP skadesløs
såfremt kravet mod PFP overstiger dækningsomfanget i
PFP
produktansvarsforsikring.
PFP har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
PFP hæfter aldrig i videre omfang end dækket af produktansvarsforsikring.

