
Salgs- og leveringsbetingelser for Havnens Maskinværksted, Vejle 

 
GENERELT: 
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og ydelser, så længe ikke andet er aftalt og bekræftet skriftligt af os. 
 
TILBUD: 
Når ikke andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for 
mellemsalg, fejl og forglemmelser. 
 
PRISER: 
Tilbudte priser er excl. moms og evt. andre pålagte afgifter. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved 
ordrebekræftelsen, samt de på leveringstidspunktet gældende terminskurser. Der forbeholdes ret til, uden varsel, at 
regulere priserne, såfremt der inden levering indtræffer ændringer i vort beregningsgrundlag. 
 
ORDRER: 
Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanlig forbehold overfor krig, strejke, lockout, driftsforstyrrelse eller 
anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgivne leveringstider søges så vidt muligt overholdt, men er 
uforbindende. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres, med mindre dette er skriftligt bekræftet af vort firma og 
kun mod betaling af de påløbne omkostninger, ændringer i leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå. 
 
LEVERING: 
Hvor ikke andet er aftalt, sker levering ab lager. Al forsendelse sker for købers regning og risiko. For forsinkelser, 
beskadigelser, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transporten påtages intet ansvar. 
 
BETALING: 
Bortset fra forsendelser pr. efterkrav, forfalder fakturabeløbet til betaling efter 14 dage, hvis ikke andet er aftalt. Er 
betalingen ikke rettidigt indgået, beregnes rente fra forfaldsdagen efter vor aktuelle rentesats. Fradrag vedr. evt. ikke 
accepterede modkrav anerkendes ikke. 
 
EJENDOMSRET: 
Der forbeholdes i videst muligt omfang i h.t. lovhjemmel ejendomsret til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. 
evt. renter og omkostninger er betalt. 
 
REKLAMATIONSRET: 
Det er købers forpligtelse straks ved modtagelsen af en varer eller ydelse fra vort firma, at kontrollere varen/ydelsen. 
Ønsker køber herefter at reklamere, skal dette ske skriftligt og inden for 8 dage efter modtagelsen/subsidiært 8 dage 
efter dette tidspunkt, hvor fejlen er eller burde være konstateret af køber. 
For leverede varer og ydelser ydes 12 mdr. reklamationsret fra faktureringsdato for eventuelle fejl og mangler. Dette vil 
i almindelighed sige, at en reservedel, der af fabrikanten er anerkendt som mangelfuld eller defekt som følge af fejl i 
udførelse eller materiale, erstattes med tilsvarende del i fejlfri udførelse. For renoverede dele, renoveret på eget 
værksted gælder, at de omhandlende dele i tilfælde af eventuelle fejl eller mangler gratis omrepareres eller ombyttes. 
Det er en betingelse for reklamationsretten: 

- at motorer og andre dele behandles af fagfolk efter de i servicemanualerne beskrevne retningslinier. 
- at de i servicemanualerne anførte serviceeftersyn er korrekt og rettidigt udført 
- at produktions- og serienumre ikke er blevet fjernet fra motorer og andre produkter 
- at de dele, reklamationen omfatter, omgående indsendes til undersøgelse i uændret stand 

Reklamationer modtages alene gennem den til hvem leverancen er faktureret og således ikke gennem 3. mand. Ordrer 
modtages kun på grundlag af ovennævnte reklamationsret. Udgifter af sekundær art, f.eks. driftstab, afsavn etc. 
refunderes ikke. 
 
PRODUKTANSVAR: 
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæftes i det 
omfang, ansvar kan pålægges. For skade på fast ejendom eller løsøre påtages intet ansvar, så længe leverancen er i 
købers besiddelse. Der påtages i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. 
I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar udover ovenstående afgræsninger, er køber forpligtet til at inddække 
dette. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne jvf. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden 
herom, samt lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet. I øvrigt henvises til NL92. 
 
RETURNERING: 
Returnering kan kun ske franko efter forudgående aftale. Det forudsættes, at varen returneres inden for 1 mdr. fra 
fakturadatoen, og at original emballagen er ubeskadiget og ubrudt. Der påberegnes et ekspeditionsgebyr på 10%. 
 
SÆRLIGE BETINGELSER: 
For forbehold der falder uden for ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser, henvises til ”Almindelige betingelser for 
levering af maskiner og  andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt 
indenfor disse lande”. 
 
 


