ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HERO GEARS A/S
HERO GTSD 2016 (General Terms of Sale and Delivery ver. 2016)
§ 1 – Aftalegrundlaget
•

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert aftalegrundlag,
hvor HERO GEARS A/S er sælger/leverandør. Dette gælder også, selvom Køber under
købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet
over for HERO GEARS A/S har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår
anses for frafaldet ved HERO GEARS A/S’ endelige tiltrædelse af købet, medmindre
HERO GEARS A/S heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de ændrede betingelser.

•

Ændringer eller modifikationer til disse betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftligt
aftalt på et særskilt dokument, accepteret og underskrevet af både HERO GEARS A/S og
køber. Dokumentet vedhæftes betingelserne som bilag.

•

Tilbud afgivet af HERO GEARS A/S er gældende indtil udløbet af den i det konkrete
tilbud fastsatte frist. Såfremt ingen frist er angivet, er tilbudet gældende i 30 dage fra
afgivelsen. Tilbudet er afgivet med forbehold for mellemsalg af de til tilbudet tiltænkte
råvarer.

§ 2 – Pris og betalingsbetingelser
•

Alle salg sker til prisen på datoen for det af HERO GEARS A/S afgivne tilbud, med
forbehold for valutakursstigninger som nedenfor anført.

•

I tilfælde af valutakursstigninger i tiden mellem afgivelse af tilbud og levering, som
medfører yderligere omkostninger for HERO GEARS A/S i anledning af leverancen, har
HERO GEARS A/S har ret til at forhøje købesummen i overensstemmelse hermed. I den
forbindelse anvendes Danmarks Nationalbanks officielle valutakurs.

•

Emballage til indpakning af det enkelte produkt er indregnet i den aftalte købesum.
Omkostninger til paller og rammer faktureres dog særskilt.

•

Købesummen fastsættes eksklusive merværdiafgift, toldafgifter samt enhver anden
skat eller afgift, der hviler på varerne i Danmark eller i udlandet. Disse skatter og
afgifter fremstår som særskilte poster på fakturaen.

•

Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato.

•

Ved forsinket betaling er HERO GEARS A/S berettiget til at opkræve morarenter efter
den i købsaftalen fastsatte rentesats. Hvis intet fremgår af købsaftalen, er morarenten
1,2 % pr. påbegyndt måned.

•

Hvis køber ikke betaler rettidigt kan HERO GEARS A/S tilbageholde enhver aftalt
efterfølgende leverance beregnet til køber, indtil alle udeståender er betalt. Til

restancen lægges omkostninger forbundet med tilbageholdelsen, herunder til
opbevaring af varerne, mv.
•

Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller
til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle
modkrav mod HERO GEARS A/S, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af HERO
GEARS A/S.

§ 3 – Levering og transport
•

Levering sker ab fabrik, således at risikoen for varen overgår på køber fra tidspunktet
for varens forsendelse fra HERO GEARS A/S.

•

Forsendelsesmåden bestemmes af køber, og forsendelsen sker i øvrigt for købers
regning og risiko i enhver henseende.

ALTERNATIVT:
•

Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, kan
HERO GEARS A/S sørge for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers
regning. Forsendelse sker i så tilfælde dog udelukkende for Købers risiko og for Købes
regning.

•

Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres
varerne så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden
fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.

•

Såfremt varerne ønskes leveret til et andet sted end Købers adresse har Køber ansvaret
for eventuelt hærværk, tyveri eller beskadigelse efter transportørens levering på det
anviste sted. I forholdet mellem HERO GEARS A/S og Køber anses levering og risiko
overgang for sket ved HERO GEARS A/S’ udlevering til transportøren.

•

Eventuelle skader og manglende genstande skal omgående påtales til transportør, der
bringer varerne. Sker dette ikke, bortfalder Købers reklamationsret overfor
transportøren.

•

Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist
leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger
af ikke at kunne modtage varerne til aftalt leveringstid.

•

Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.

§ 4 – Forsinkelse
•

HERO GEARS A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure, herunder
men ikke begrænset til strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, transporthindringer, herunder ishindringer, restriktioner af
drivkraft, ildsvåde, eksport- eller importrestriktioner, mangelfulde eller manglende
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leverancer fra leverandører eller andre årsager, der er uden for HERO GEARS A/S’s
kontrol. I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog
maksimalt 3 måneder, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve
handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.
•

I tilfælde af forsinkelse skal køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve
købet, såfremt HERO GEARS A/S ikke har leveret senest 30 dage efter skriftligt påkrav
fra køber.

•

Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.

§ 5 – Mangler
•

For mangler, som opdages eller burde have været opdaget som følge af købers
undersøgelsespligt, gælder bestemmelsen i § 6.

•

For andre mangler ved det leverede, som opdages inden 12 måneder efter leveringen,
skal køber reklamere straks, idet retten til misligholdelsesbeføjelser ellers ikke kan
påberåbes. Efter 12 måneder hæfter HERO GEARS A/S ikke for fejl og mangler.

•

HERO GEARS A/S skal i tilfælde af sådanne mangler – efter eget valg – enten omlevere
eller udbedre manglen, således at produktet bringes i kontraktmæssig stand.

•

Såfremt omlevering eller udbedring ikke afhjælper manglen, kan køber kræve et
forholdsmæssigt afslag i den samlede købesum, baseret på værdien af den eller de
defekte dele af leverancen.

•

Køber kan alene hæve handlen og/eller kræve erstatning, såfremt manglen er opstået
som følge af svig eller grov uagtsomhed fra HERO GEARS A/S, og erstatning kan
maksimalt udgøre det beløb, som køber skal betale for leverancen.

•

Hvor HERO GEARS A/S bearbejder et produkt, som er leveret af køber, hæfter HERO
GEARS A/S maksimalt for et beløb, svarende til det beløb, køber skal betale for
bearbejdningen.

•

HERO GEARS A/S hæfter ikke for fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og
ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse,
samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af HERO
GEARS A/S eller med HERO GEARS A/S’ skriftlige samtykke.

•

HERO GEARS A/S hæfter ligeledes ikke for fejl og mangler, hvis årsag kan henføres til de
tekniske tegninger, instruktioner, bilag og andet materiale, som er frembragt af køber
ved eller som konsekvens af købers ordreafgivelse. Hvis HERO GEARS A/S har bistået
køber med udarbejdelsen af beregninger til konstruktionen af det leverede, er HERO
GEARS A/S ikke ansvarlig for beregningernes korrekthed, idet det til enhver tid er
købers ansvar at fremkomme med præcise arbejdsbeskrivelser og tegninger. HERO
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GEARS A/S hæfter endvidere i intet tilfælde for det leveredes funktionsdygtighed til
købers formål.
§ 6 – Undersøgelsespligt
•

Det påhviler køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det
leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler.

•

Såfremt der ved denne undersøgelse kan konstateres fejl og mangler ved det leverede,
skal køber straks reklamere overfor HERO GEARS A/S. Reklamationen skal påføres
fragtbrev eller andet transportdokument og skal desuden skriftligt bekræftes overfor
HERO GEARS A/S.

•

Såfremt køber ikke reklamerer straks, fortabes retten til at fremsætte krav i anledning
af manglen.

•

Herefter skal køber iværksætte undersøgelser til kontrol af det leverede, således at
eventuelle andre fejl og mangler bliver tilkendegivet senest 30 dage efter leveringen.

•

Såfremt sådanne fejl og mangler påvises, skal køber reklamere straks, idet køber ellers
fortaber retten til at fremsætte krav i anledning af manglerne.

•

Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med købers undersøgelsespligt,
kan ikke påberåbes efter udløbet af ovenstående frister.

§ 7 – Returnering
•

Tilvirkede varer tages ikke retur. Køber har endvidere ikke ret til at returnere varer og
leverancer fra HERO GEARS A/S, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt.

§ 8 – Ansvar
•

HERO GEARS A/S’s ansvar, det være sig ved mangler, forsinkelse eller på andet
grundlag, er begrænset til erstatning af de dele, som HERO GEARS A/S har eller burde
have leveret, jf. ovenfor under §§ 4-5. HERO GEARS A/S er således uden ansvar for
enhver form for følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for omkostninger
til geninstallation eller –montering og ansvar for indirekte tab så som eksempelvis
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, mv.

•

HERO GEARS A/S er dog produktansvarlig for leverede varer i det omfang det følger af
præceptive lovregler i den danske produktansvarslov.

•

Der kan i intet tilfælde fremsættes krav der overstiger grænserne for HERO GEARS
A/S´s forsikring no. E7349930247, Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750
Ballerup. Kopi af denne fremsendes mod forlangende.
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•

Hver part er forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette den anden part, såfremt
tredjemand fremsætter krav efter den danske produktansvarslov.

•

Bliver HERO GEARS A/S sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer
Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller
voldgiftsret, som behandler sagen.

§ 9 – Anticiperet misligholdelse
•

Købers eventuelle konkurs, betalingsstandsning, moratorium, frivillig akkord eller
tvangsakkordordning betragtes som væsentlig misligholdelse, og HERO GEARS A/S er i
disse tilfælde berettiget til at hæve handlen og kræve erstatning.

§ 10 – Immaterialrettigheder
•

Alle af HERO GEARS A/S fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver HERO GEARS
A/S’ ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på
anden måde bringes til tredjemands kundskab.

•

HERO GEARS A/S forbeholder sig ret til at videregive de af køber til HERO GEARS A/S
udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang
dette er nødvendigt til opfyldelsen af leveringen.

•

I øvrigt behandles alt teknisk materiale fortroligt og i overensstemmelse med
immaterialretslovgivningen.

§ 11 – Lovvalg
•

Alle spørgsmål og tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med købsaftalen, skal
løses efter danske retsregler.

§ 12 – Værneting
•

I tilfælde af tvistigheder, der ikke kan løses i mindelighed, skal disse afgøres ved Sø- og
Handelsretten i København som værneting under anvendelse af dansk ret.

•

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte
blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige
bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal
udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

Side 5

