
Salgs-, leverings- og reklamationsvilkår i uddrag
For Helms TMT-Centret A/S

Tavlundvej 4–6, Lind, 7400 Herning
(i det følgende benævnt sælger)

For enhver leverance fra sælger skal følgende salgs- og leveringsbe-
tingelser være gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem
parterne:

NL01 „Almindelige leveringsbetingelser“ for leverancer af maskiner
og andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland,
Norge og Sverige samt inden for disse lande“.

Disse „Almindelige Leveringsbetingelser“ finder også anvendelse for
leverancer uden for de nævnte lande og erstatter i det hele standard-
vilkår, der ikke er skriftligt accepteret af sælger.

Dog er følgende særlige vilkår gældende:

Forsendelse. Levering sker ab lager og forsendelsen sker for købers
regning og risiko, hvis ikke andet er aftalt.

Betaling. Alle indbetalinger skal ske til os. I tilfælde af transporterede
købekontrakter, til hvem købekontrakten er tiltransporteret.

Såfremt kredit er udtrykkeligt aftalt, skal køber, dersom rentefri kredittid
overskrides, betale rente i overensstemmelse med den gældende ren-
tesats.

Rentesatsen udgør p.t. 2 % pr. løbende måned. Rentesatsen kan til
enhver tid ændres af sælger ved angivelse i ordrebekræftelse eller lig-
nende.

Ændringer i offentlige afgifter, herunder moms, der indtræder efter
afsendelse af ordrebekræftelse, skal belastes køber.

Ejendomsforbehold. Ejendomsretten over de solgte genstande forbli-
ver hos sælger eller den, til hvem sælger har overdraget sine rettighe-
der, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt
betalt.

Mangler. Køber må straks ved modtagelsen, og inden det solgte tages
i brug, justeres eller bearbejdes, gennemgå det leverede for at sikre sig,
at det leverede er mangelfrit.

Reklamation over mangler, der er eller burde have været konstateret
ved kontrol, skal for at kunne tages til følge fremsættes skriftligt over for
sælgers kontor inden 8 dage efter levering.

I tilfælde af at køber vil påberåbe sig mangler, skal sælger have ret til
at besigtige det solgte, inden montering på købers plads eller af-
hjælpning sker, såfremt en reklamation skal kunne tages til følge.

Reklamationsbestemmelser.
Nyt materiel. Der henvises til de udleverede service- og reklamations-
bestemmelser.

Brugt materiel. Vi påtager os intet ansvar af nogen art, medmindre
skriftlig aftale herom foreligger.

Reservedele og tilbehør. Reklamation over mangler skal fremsættes
straks efter manglen er konstateret eller burde være konstateret, og
senest når reservedelene eller tilbehøret søges monteret. Reklamati-
onsretten omfatter retten til ombytning af reservedele og tilbehør med
påviselige mangler eller til udbedring af manglen efter vort valg. Andre
mangelsbeføjelser kan ikke gøres gældende, og der ydes ikke erstat-
ning for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler ved

reservedele eller tilbehør. Reklamationsretten bortfalder, såfremt reser-
vedele og tilbehør ikke anvendes efter dets formål eller fejlmonteres.
For reservedele og tilbehør leveret af underleverandører er deres rekla-
mationsbestemmelser gældende.

Renoverede ombytningsdele. Vi påtager os intet ansvar af nogen art.
I tilfælde af transportskade skal der straks reklameres overfor befor-
dreren.

Ansvarsbegrænsning. Det er aftalt, at sælger ikke kan ifalde erstat-
ningsansvar for mangelfulde varer eller skader som følge af maskiner-
nes anvendelse på en anden måde, end det mellem parterne er aftalt
eller forudsat.

Købers uhensigtsmæssige behandling af maskinerne kan ikke medføre
noget ansvar for sælger.

Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for indirekte tab, herunder
driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.

Produktansvar – ansvarsbegrænsning. Sælgers ansvar for skade på
ting kan ikke overstige kr. 2 mio.

I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den
brug, som køber måtte gøre af den solgte maskine – herunder videre-
salg – er køber pligtig at skadesløsholde sælger for det ansvar, som
sælger måtte blive pålagt i det omfang, ansvaret går ud over de anfør-
te grænser.

I påkommede tilfælde er køber pligtig at lade sig sagsøge ved samme
domstol, som behandler erstatningskrav som følge af produktansvar
mod sælger i anledning af de solgte maskiner.

Køber er uberettiget til at videresælge det købte til USA eller andre lan-
de uden for Europa uden forudgående skriftlig godkendelse fra sælger.
Mellem sælger og køber er det aftalt, at sælger aldrig kan ifalde et vide-
regående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af europæiske
regler herom.

Levering, transport og risiko-overgang. Leveringstiden anført i
salgsdokumenter er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstem-
melse med de forhold der foreligger ved aftalens indgåelse. En udskydel-
se af leveringstiden med indtil 14 dage på grund af sælgers forhold,
betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke
af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Med mindre andet er skriftligt aftalt forestår sælger transport af det køb-
te fra egen adresse til købers adresse eller til en af køber anvist adres-
se.

Risiko-overgangen for det købtes hændelige undergang overgår til
køber når det købte forlader sælgers adresse.

Returnering må ske franko, og ved rigtigt leverede varer fratrækkes 10 %.
Specielt fremstillede varer tages ikke retur.

Voldgift mv. Tvister, der udspringer af nærværende aftale, afgøres
endeligt ved Den Internationale Voldgiftsret i København (Copenhagen
Arbitration) efter de for denne voldgiftsret til enhver tid gældende regler.
Dansk ret finder anvendelse.
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