
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER  
FOR BRDR. PLAGBORG A/S 

1. Generelt
a.  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser  
 og leverancer medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem  
 parterne.
b.  Salgs- og leveringsbetingelserne gælder forud for købers eventuelle  
 egne indkøbsbetingelser.

2.  Tilbud og ordrebekræftelse
a.  Tilbud er gældende i 30 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Endelig  
 aftale om levering foreligger først på det tidspunkt, hvor køber har modtaget  
 Brdr. Plagborg A/S skriftlige ordrebekræftelse og kun denne er bindende.
b.  Brdr. Plagborg A/S forbeholder sig ret til mellemsalg, dvs. at Brdr. Plagborg A/S  
 forbeholder sig ret til at råde over sin produktionskapacitet ved accept af  
 ordre til anden side i tidsrummet mellem Brdr. Plagborg A/S tilbud og  
 købers accept.

3.  Priser
a.  Priser fremgår af prislister, tilbuddet eller ordrebekræftelsen.
b.  Alle priser opgives eksklusiv moms, afgifter, emballage samt eventuelt  
 ekspeditionsgebyr.  Alle priser opgives ekskl. fragt og leveringsomkostninger.
c.  Brdr. Plagborg A/S er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i  
 prislister og tilbud, såfremt intet andet er aftalt.

4.  Betaling og Sikkerhedsstillelse
a.  Købesummen forfalder til kontant betaling netto, når leverancen har fundet  
 sted, jf. bestemmelsen i pkt. 5, med mindre andet er aftalt.
b.  Såfremt købers betaling ikke sker rettidigt, er Brdr. Plagborg A/S  
 berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset  
 at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.
c.  Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag er Brdr. Plagborg A/S  
 berettiget til at beregne morarenter af det forfaldne tilgodehavende.  
 Renten udgør 2% pr. måned af det til enhver tid forfaldne tilgodehavende.
d.  Brdr. Plagborg A/S er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at  
 kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragt- og  
 opstillingsomkostningers og øvrige omkostningers rettidige betaling.
e.  Såfremt betaling ikke er sket inden 30 dage efter forfaldsdag, er 
 Brdr. Plagborg A/S endvidere berettiget til at hæve den omhandlende såvel  
 som andre indgåede aftaler med køber samt at rejse erstatnings krav mod  
 køber i anledning heraf.

5.  Ejendomsforbehold
a.  Såfremt der gives kredit eller varerne betales i rater, forbliver varerne  
 Brdr. Plagborg A/S ejendom, indtil betaling af samtlige beløb i henhold til  
 parternes aftale er erlagt fuldt ud.

6.  Garanti
a.  Brdr. Plagborg A/S yder ikke selvstændig garanti og køber kan ikke rejse   
 noget krav overfor sælger i henhold til en i købeaftalen eller på anden måde  
 tilsagt producentgaranti, idet Brdr. Plagborg A/S i sådanne tilfælde  
 udelukkende videreformidler sådanne garantier til køber.
b.  På egne produkter yder Brdr. Plagborg A/S 12 måneders reklamationsret  
 fra leveringstidspunktet i overensstemmelse med købelovens regler.

7.  Levering
a.  Leveringstiden er det i ordrebekræftelsen angivne leveringstidspunkt.
b.  Brdr. Plagborg A/S har ret til tidsfristforlængelse med levering i følgende  
 tilfælde:
 -  Force Majeure, jf. pkt. 8
 -  Forsinkelse der skyldes sælgers leverandører, transportører eller  
  øvrige tredjemænd
 -  Usædvanligt vejrlig
 -  Arbejdskonflikter uanset årsag
 -  Offentligt forbud eller påbud, som Brdr. Plagborg A/S ikke burde have  
  forudset ved aftalens indgåelse
c.  Leveringsstedet fremgår af ordrebekræftelsen.

8.  Force Majeure
a.  I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller  
 forsinkes af begivenheder uden for Brdr. Plagborg A/S’ kontrol, herunder men  
 ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder  
 eller anden tredjemands svigt eller lignende kan Brdr. Plagborg A/S ansvars- 
 frit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg  
 ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

9.  Immaterielle rettigheder
a.  Såfremt køber videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og  
 sælges under de af Brdr. Plagborg A/S anviste varemærker.
b.  Køber må ikke anvende Brdr. Plagborg A/S navn eller varemærke på en  
 måde, der giver andre købere eller tredjemænd indtryk af, at køber kan  
 forpligte eller er en del af Brdr. Plagborg A/S.

10.  Undersøgelsespligt og Reklamation
a.  Køber skal skriftligt reklamere straks ved konstatering af forsinkelse, idet  
 køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
b.  Køber skal straks ved levering gennemgå og kontrollere varerne for at  
 sikre sig, at disse er mangelfri.
c.  Reklamationer over mangler der er eller burde have været opdaget ved en  
 sådan kontrol, skal fremsættes straks og absolut inden 8 dage efter levering.  
 Ved øvrige mangler skal der reklameres straks.
d.  Eventuelle reklamationsarbejder udføres på Brdr. Plagborg A/S’ adresse. 
 Køber er forpligtet til for egen regning at levere henholdsvis afhente de  
 reklamationsberettigede varer hos Brdr. Plagborg A/S. Brdr. Plagborg A/S  
 betaler ikke købers udgifter til for eksempel leje af køretøj, mens reklama- 
 tionsarbejder udføres, ligesom Brdr. Plagborg A/S ikke betaler eventuelle  
 driftstab i samme periode. Der henvises i den forbindelse til pkt. 11.a.

11.  Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav  
 mod sælgers leverandører
a.  Brdr. Plagborg A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab  
 eller andet tidstab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige  
 erstatningsregler – eller andet grundlag. Brdr. Plagborg A/S’ ansvar kan ikke  
 omfatte dagbøder.
b.  Brdr. Plagborg A/S´ eventuelle erstatningsansvar i henhold til kontrakt- 
 forholdet med køber er i alle tilfælde begrænset til DKK 1.000.000,00  
 incl. omkostninger til en evt. sag. Parterne er således enige om, at evt. krav,  
 der overstiger DKK 1.000.000,00 incl. omkostninger under ingen  
 omstændigheder kan gøres gældende over for Brdr. Plagborg A/S.
c.  I det tilfælde, hvor Brdr. Plagborg A/S’ leverandør eller anden tredjemand  
 har et ansvar overfor Brdr. Plagborg A/S for forsinkelser eller mangler  
 ved den mellem Brdr. Plagborg A/S og køber indgåede aftale, vil  
 Brdr. Plagborg A/S være indstillet på at give køber transport i Brdr. Plagborg A/S’  
 krav mod leverandør eller tredjemand.
d.  I den udstrækning Brdr. Plagborg A/S måtte blive pålagt produktansvar over  
 for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Brdr. Plagborg A/S  
 skadesløs i samme omfang, som Brdr. Plagborg A/S’ ansvar er begrænset  
 efter nærværende leveringsbetingelser.

12.  Produktansvar
a.  Brdr. Plagborg A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab  
 eller andet tidstab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige  
 erstatningsregler – eller andet grundlag. Brdr. Plagborg A/S’ ansvar kan ikke  
 omfatte dagbøder.
b.  Brdr. Plagborg A/S´ eventuelle erstatningsansvar i henhold til kontrakt- 
 forholdet med køber er i alle tilfælde begrænset til DKK 1.000.000,00  
 incl. omkostninger til en evt. sag. Parterne er således enige om, at evt. krav, 
 der overstiger DKK 1.000.000,00 incl. omkostninger under ingen  
 omstændigheder kan gøres gældende over for Brdr. Plagborg A/S. 
c.  Brdr. Plagborg A/S fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem  
 Brdr. Plagborg A/S og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som  
 måtte kunne knyttes til Brdr. Plagborg A/S leverancer. Hvis Brdr. Plagborg A/S  
 mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder,  
 disses kunder eller andre senere brugere af Brdr. Plagborg A/S´ leverancer,  
 er køber i det indbyrdes forhold mellem Brdr. Plagborg A/S og køber  
 forpligtet til at friholde Brdr. Plagborg A/S for ethvert sådant krav samt  
 dække Brdr. Plagborg A/S rimelige omkostninger til forsvar herimod.

13.  Ansvarsfraskrivelse
a.  Ovennævnte betingelser indeholder bestemmelser, efter hvilke  
 Brdr. Plagborg A/S fraskriver sig ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i  
 det omfang, køber ønsker at sikre sig herimod.

14.  Lovvalg og værneting
a.  Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved voldgift,  
 medmindre andet er aftalt.
b.  Voldgiften nedsættes i overensstemmelse med de for det 
 Danske Voldgiftsinstitut gældende regler.
c.  Såfremt det er aftalt, at tvister skal afgøres ved de ordinære domstole, skal  
 sagen anlægges ved Brdr. Plagborg A/S værneting.
d.  Dansk ret er gældende mellem parterne.OPDATERET 23 .0 8 . 2016


