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1. Følgende definitioner finder anvendelse i disse salgs- 

og leveringsbetingelser:  
a. ‘’Aftale’’ definerer aftalen imellem Brdr. Plagborg A/S og 

Køber 
b. ‘’Køber’’ definerer den virksomhed eller fysiske person, der 

placerer en ordre ved Brdr. Plagborg A/S 
c. ‘’Ordren’’ definerer de produkter, som Køber har bestilt hos 

Brdr. Plagborg A/S 
d. ‘’Parterne’’ definerer Brdr. Plagborg A/S og Køber 
e. ‘’Produkt’’ definerer ethvert produkt produceret eller 

behandlet af Brdr. Plagborg A/S 
f. ‘’Service’’ definerer den service, som BP eventuelt måtte 

udføre i forbindelse med Aftalen 
g. ‘’Betingelserne’’ definerer disse salgs- og leveringsbetingelser 

for Brdr. Plagborg A/S 
 

2. Generelt 
a. Betingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og 

leverancer medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger 
mellem Parterne. 

b. Købers salgs- og leveringsbetingelserne Køberskal alene finde 
anvendelse såfremt Brdr. Plagborg A/S skriftlig har accepteret 
dette. 

c. Brdr. Plagborg A/S er berettiget til at ændre Betingelserne 
med minimum en måneds skriftligt varsel. Herefter vil de 
korrigerede Betingelser finde anvendelse på alle Ordrer, der 
leveres efter fristens udløb.  

d. Der kan kun ske afvigelse fra en bestemmelse i Betingelserne, 
såfremt Brdr. Plagborg A/S forud har afgivet skriftlig accept 
herpå.  
 

3. 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, hvori de gældende leveringsvilkår 
er angivet. 

b. Brdr. Plagborg A/S forbeholder sig ret til mellemsalg, dvs. at 
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 heraf. 

c. Brdr. Plagborg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle 
typografiske fejl i Aftaler, salgsdokumenter, prislister, 
ordrebekræftelse, fakturaer eller lignende informationer 
afgivet af Brdr. Plagborg A/S. Brdr. Plagborg A/S forbeholder 
sig retten til at korrigere sådanne fejl.  

d. Køber kan ikke annullere Ordren uden forudgående skriftlig 
accept fra Brdr. Plagborg A/S. Såfremt Køber annullerer 
Ordren, skal Køber holde Brdr. Plagborg A/S skadesløs for alle 
eventuelle tab forbundet med Ordrens annullation, herunder 
som følge af allerede indkøbte materialer til brug for den 
annullerede ordre. 
 
 

4. Priser 
a. Priser fremgår af prislister, tilbuddet eller ordrebekræftelsen. 
b. Alle priser opgives eksklusive moms, afgifter, emballage samt 

eventuelt ekspeditionsgebyr. Alle priser opgives ekskl. fragt 
og leveringsomkostninger. 

c. Brdr. Plagborg A/S forbeholder sig retten til at justere prisen 
uden forudgående meddelelse, såfremt der sker ændring i 
valutakurs, transportudgifter, told, skatter, gebyrer, afgifter, 
prisændringer hos leverandører, prisændringer på materialer 
eller såfremt offentlige myndigheder implementerer 
minimumspriser. Såfremt en pris stiger mere end 5% af prisen 
angivet i ordrebekræftelsen, og såfremt prisstigningen ikke 
skyldes ændringer i valutakurs, er Køber berettiget til at 
annullere Ordren. 
 
 
 
 

5. Betaling og Sikkerhedsstillelse 
a. Købesummen forfalder til kontant betaling netto, når 

leverancen har fundet sted, jf. pkt. 8, medmindre andet er 
skriftligt 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 erstatningskrav mod Køber i anledning heraf. 

 
6. Ejendomsforbehold 

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

 
7.  Garanti 

a. Brdr. Plagborg A/S yder ikke selvstændig garanti og Køber kan 
ikke rejse noget krav overfor Brdr. Plagborg A/S i henhold til 
en i Aftalen 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. 

 
8.  Levering 

a. Leveringstidspunkt og -stedet er det i ordrebekræftelsen 
angivne leveringstidspunkt og -sted. 

b. Brdr. Plagborg A/S har ret til tidsfristforlængelse af 
leveringstidspunktet i følgende tilfælde: 
i. Force Majeure, jf. pkt. i 

ii. Forsinkelse der skyldes Brdr. Plagborg A/S’ leverandører, 
transportører eller øvrige tredjemænd 

iii. Usædvanligt vejrlig 
iv. Arbejdskonflikter uanset årsag 
v. Offentligt forbud eller påbud, som Brdr. Plagborg A/S 

ikke burde have forudset ved Aftalens indgåelse 
c.  Risikoen overgår til Køber ved levering. Såfremt Køber ikke 

tager imod Ordren, når leveringstidspunktet indtræder, 
overgår risikoen ligeledes til Køber.  

 
9.  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 
strejker, lock-out, boykots, sabotage, arbejdskonflikter, 
driftsafbrydelser, eksplosion, brand, naturkatastrofer, 
offentlige restriktioner fra nationale eller udenlandske 
autoriteter, konfiskation, handelsforbud, valuta restriktioner, 
manglende transport, veterinære sygdomme, hærværk, 
terror, miljøforanstaltninger, epidemier, pandemier, krig eller 
anden tredjemands svigt eller lignende kan Brdr. Plagborg 
A/S ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist 
annullere Ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber 
hurtigst muligt. 

b. Efter 120 dages udsættelse er enhver af Parterne berettiget 
til at annullere Aftalen ved skriftlig meddelelse herom.  
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10.  Immaterielle rettigheder 

a. Såfremt Køber videresælger de Produktet, skal dette 
markedsføres og sælges under de af Brdr. Plagborg A/S 
anviste varemærker. 

b. Alle immaterielle rettigheder eller øvrige beskyttede 
rettigheder i relation til Brdr. Plagborg A/S’ Produkter 
inklusiv, men ikke begrænset til, opskrift, design, emballage 
og know-how samt alle modifikationer eller udviklinger heraf, 
såvel som varemærke eller produktnavne under hvilke 
Produkterne markedsføres, er og forbliver Brdr. Plagborg A/S’ 
eksklusive ejendom.  

c. Køber har ingen berettigelse, adkomst eller licens til nogen af 
Brdr. Plagborg A/S’ Produkter.  

d. Hvis Køber anfægter, skader eller præjudicerer gyldigheden 
eller eksigibiliteten af sådanne ejendomsrettigheder, er Brdr. 
Plagborg A/S berettiget til straks at annullere alle 
samarbejder mellem Parterne med omgående effekt samt at 
annullere alle Aftaler og Ordrer uden ansvar herfor. 
 

11. 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 
Produkterne 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. En reklamation skal udspecificere den pågældende mangel 
for at være gyldig.  

e. Eventuelle reklamationsarbejder udføres på Brdr. Plagborg 
A/S’ adresse. Køber er forpligtet til for egen regning at levere 
henholdsvis afhente de reklamationsberettigede Produkter 
hos Brdr. Plagborg A/S. Brdr. Plagborg A/S betaler ikke Købers 
udgifter til for eksempel leje af køretøj, mens 
reklamationsarbejder udføres, ligesom Brdr. Plagborg A/S 
ikke betaler eventuelle driftstab i samme periode. Der 
henvises i den forbindelse til pkt. 12.a. 
 

12. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav 
mod Brdr. Plagborg A/S’ 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’ Produkter opfylder de juridiske krav i det 
land, hvor Produktet fremstilles. Brdr. Plagborg A/S er ikke 
ansvarlig for Produktets overensstemmelse med juridiske 
krav, administrative krav eller restriktioner i leveringslandet, 
hvis det ikke er det samme som produktionslandet, og 
påtager sig ikke risikoen herfor.  

c. Køber er ansvarlig for, at al lovgivning og regulering 
overholdes ved importering af Ordren til andre lande end 
produktionslandet. Køber bærer ligeledes ansvaret for, at 
lovgivning og regulering overholdes i forbindelse med 
efterfølgende processer, herunder marketing, distribution, 
salg og brug af Produktet, såfremt dette sker i andre lande 
end produktionslandet.  

d. Brdr. Plagborg A/S er ikke ansvarlig for eller forpligtet af 
materielle ændringer eller modifikationer, som Kunden laver 
på Ordren uden Brdr. Plagborg A/S’ forudgående skriftlige 
accept og vejledning herom.  

e. Brdr. Plagborg A/S´ eventuelle erstatningsansvar i henhold til 
kontraktforholdet med Køber er i alle tilfælde begrænset til 
kr. 1.000.000,00 inkl. omkostninger til en evt. sag. Parterne er 
således enige om, at evt. krav, der overstiger kr. 1.000.000,00 
inkl. omkostninger under ingen omstændigheder kan gøres 
gældende over for Brdr. Plagborg A/S. 

f. I det tilfælde, hvor Brdr. Plagborg A/S’ leverandør eller anden 
tredjemand har et ansvar overfor Brdr. Plagborg A/S for 
forsinkelser eller mangler under Aftalen, vil Brdr. Plagborg 

A/S være indstillet på at give Køber transport i Brdr. Plagborg 
A/S’ krav mod leverandør eller tredjemand. 

g. 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. 
 

13.  Produktansvar 
a. De til enhver tid gældende ufravigelige danske retsregler om 

produktansvar finder ligeledes anvendelse.  
b. Brdr. Plagborg A/S kan kun holdes ansvarlig for personskade 

forårsaget af et Produkt, hvis det bevises, at personskaden 
kan tilskrives det pågældende Produkt.  

c. Brdr. Plagborg A/S kan ikke pålægges ansvar for 
driftsomkostninger og tab af indtægt, profit, goodwill eller 
andre indirekte tab eller skader, som følge af 
produktansvarsskader.  

d. Køber tilpligtes at holde Brdr. Plagborg A/S skadesløs for alle 
udgifter, tab, forpligtelser, skader og omkostninger, der 
måtte opstå som følge af personskade eller en persons død 
eller fra skade eller tab af ejendele forbundet med Købers 
handlinger eller undladelser.  
 

14. Ansvarsfraskrivelse 
a. Ovennævnte punkt 12 og 13 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. 
 

15. Lovvalg og værneting 
a. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med enhver Aftale, 

tilbud eller ordrebekræftelse udstedt af Brdr. Plagborg A/S 
eller i forbindelse med levering af et Produkt til Køber 
inklusiv, men ikke begrænset til, tvister om accept af 
Betingelserne, skal behandles efter dansk ret (uanset de 
danske lovvalgsregler).   

b. Enhver tvist skal behandles ved de danske domstole og 
retslige skridt skal iværksættes ved Retten i Kolding som 
første instans.  
 


