Salgs- og leveringsbetingelser for Lasto A/S
Aftalegrundlag:
1. Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker alle leverancer
på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser.
Pris:
2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det
omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
3. Tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Alle priser
på varer af eget fabrikat er afgivet på basis af tilbudsdagens arbejdslønninger
og priser på råmaterialer, halvfabrikata og driftsomkostninger. For varer af
fremmed fabrikat på basis af underleverandørens dagspriser. For varer af
udenlandsk fabrikat desuden på basis af tilbudsdagens valutakurs samt de på
tilbudsdagen gældende told, fragt og assurancesatser. Såfremt der inden
levering indtræder prisforhøjelse el. lign., såvel som forhøjede toldafgifter
eller andre afgifter, reguleres salgsprisen tilsvarende.
Levering:
4. Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse
gældende incoterms.
5. Er der ikke truffet nogen særlig aftale om en sådan leveringsklausul, anses
levering for sket ”Ex Works”. Emballage beregnes særskilt, medmindre andet
er aftalt.
6. Køberen forpligter sig til i perioden fra levering og indtil købesummen er
betalt, at holde det leverede forsikrer for et beløb mindst svarende til
købesummen.
7. I tilfælde, hvor leverancens udførelse er afhængig af oplysninger, som skal
fremskaffes af køberen, regnes aftalte leveringstider fra den dato, at disse
oplysninger kommer sælger i hænde.
8. Hvis sælger ikke leverer inden for aftalt leveringstid, kan køber skriftligt
overfor sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke
sted inden for denne frist, kan køber hæve aftalen, ved skriftlig meddelelse
herom til sælger. Kun såfremt forsinkelsen skyldes sælgers fejl eller
forsømmelse, har køber endvidere krav på en erstatning, som dog kun kan
overstige meromkostningerne ved køb af en tilsvarende vare fra anden side
og som ikke kan omfatte driftstab, avancetab eller andet indirekte.
Erstatningen kan heller aldrig overstige den aftale købesum.
9. Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en
selvstændig leverance. Køberen kan således ikke ved mangler ved en
delleverance hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.
10. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen omstændighed, som i
henhold til punkt 25 udgør en ansvarsfrihedsgrund, forlænges leveringstiden i
det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter
udløbet af den oprindelige aftalte leveringstid.
Betalingsbetingelser:
11 Ale priser er NETTO KONTANT ved levering uden fradrag af kontantrabat,
medmindre anden betingelse er aftalt.
12. Betales forfaldne beløb ikke rettidig, på løber morarenter fra
forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.
Ejendomsforbehold:
13. Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen er betalt.
Udfaldsprøver:
14. Har køberen forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt,
som køberen senere skal have leveret, og godkender køberen denne
udfaldsprøve uden forbehold, er køberen afskåret fra, når levering finder sted,
at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme
standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle modeller, forme
eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler
køberen andele af omkostninger ved tilvirkning heraf. Såfremt intet andet er
aftalt mellem parterne, tilhører sådanne modeller, forme og andre værktøjer
sælger.

Tegninger, patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret m.v.:
15. Alle fremsendte tegninger og forslag forbliver sælgers ejendom og må ikke
kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder eller bringes til udførelse
uden sælgers tilladelse. De af sælger leverede produkter må ikke kopieres,
forelægges konkurrerende virksomheder eller bringes til udførelse.
16. Såfremt køberen til sælger udleverer tegninger, modeller eller andre
forbilleder til brug for sælgers fremstilling af det af køber bestilte produkt,
påtager køber sig ethvert ansvar for eventuel krænkelse af tredjemands
rettigheder på grund af patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret el. lign.
Køberen er forpligtet til at godtgøre sælger alle omkostninger og skader, som
påføres sælger i denne forbindelse ved krav fra tredjemand og i anledning af
tvister herom.
Mangler skal gøres gældende senest 1 år efter levering.
Mangler og ansvarsbegrænsninger:
17. Såfremt der er mangler ved det leverede, skal køber inden 8 dage efter
leveringen kræve udbedring eller omlevering efter sælgers valg. Udbedring
skal foretages hos sælger eller et af sælger anvist værksted, og køber afholder
udgift til transport. Køber kan kun hæve aftalen, såfremt sælger ikke
udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun i så fald kan køber kræve
erstatning fra sælger, og en sådan erstatning kan aldrig overstige den aftalte
købesum for det leverede. Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for indirekte tab,
såsom tabt avance, driftstab og lignende.
17,2. Mangler kan ikke gøres gældende udover 1 år fra leveringsdato.
Produktansvar:
18. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skade skyldes
fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret
for.
19. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som
indtræder, mens materialet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke
ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på
produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast
ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
20. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab.
21. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor
tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme
omfang, som sælgers ansvar er begrænset til efter de 2 foregående stykker.
22. Disse begrænsninger af sælgers ansvar gælder ikke, hvis der foreligger
grov uagtsomhed.
23. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette produkt, skal denne part straks
underrette den anden herom.
24. Sælger og køber en gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved denne
domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst imod en
af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.
Ansvarsfrihed (force majeure):
25. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de hindre
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom
brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft som
mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som
skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
26. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen
ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 25, ufortøvet, skrifteligt at
underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos
køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren påtager sig for at sikre
og beskytte materiellet.
Lovvalg og værneting:
27. Eventuelle tvistigheder afgøres efter den Danske Rets regler og ved en af
sælger udpeget ret som værneting.

