Salgs- og leveringsbetingelser
Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser
ved køb af varer fra
Continental Dæk Danmark A/S (herefter CDD).
1. Indledning
Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (“almindelige betingelser”) gælder for alle leverancer af varer fra CDD. De almindelige betingelser skal være gensidigt bindende for CDD og køber, medmindre andet
er udtrykkeligt aftalt. CDD er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som
afviger fra disse almindelige betingelser, medmindre sådanne vilkår er
aftalt skriftligt mellem CDD og køber. CDD er heller ikke bundet af vilkår
fremsat af køber, selv om CDD ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.
2. Levering af varer
Varer leveres fragtfrit til købers adresse i Danmark (dog ikke til Færøerne
og Grønland).
3. Undersøgelsespligt og reklamation
a. Køber er forpligtet til omgående at undersøge de modtagne varer for
mangler og fejl.
b. Reklamation over for mangler eller fejl ved de leverede varer, som kunne
opdages ved den i punkt 3.a. foreskrevne undersøgelse i forbindelse med
levering, skal ske omgående til transportøren eller CDD, idet reklamationsretten ellers fortabes.
c. Transportskader og svind skal reklameres direkte til transportøren og påføres følgesedlen med underskrift fra chauffør og sendes til CDD.
d. Fejl og mangler, som ikke med rimelighed kunne opdages i forbindelse
med levering, skal meddeles hurtigst muligt efter, at køber er blevet
opmærksom på mangler eller fejl ved varerne, og reklamationen skal rettes til CDD.
e. Køber har ikke ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for CDD,
hvis reklamation over mangler eller fejl ikke er fremsat skriftligt over for
CDD senest tolv (12) måneder efter, at varerne er leveret.
4. Forsinkelse
Såfremt CDD ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering
og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for
denne frist, er køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den del
af leverancen, der ikke er leveret inden for fristen, eller at hæve købet for
hele leverancen, såfremt den ikke leverede del må anses for væsentlig for
den samlede leverance. Bestemmelserne i punkt 11 om erstatnings- og
ansvarsbegrænsninger finder anvendelse, og køber kan ikke herudover
rejse krav mod CDD som følge heraf.
5. Behandling af varer – salg til tredjemand
a. Køber, der agerer som indkøber med videresalg for øje, er forpligtet til at
behandle varerne på en sådan måde, at der ikke er sket kvalitetsforringelse
af varerne, når disse videresælges.
b. Køber, der agerer som indkøber med videresalg for øje, må ikke på nogen
måde forandre eller fjerne, helt eller delvist, nogen dele af de markeringer
(varemærker mv.) og numre, som fremgår af eller er påført de enkelte varer.
Ej heller må sådanne forandrede varer videresælges.
6. Priser
Hvis intet andet er aftalt og bekræftet af CDD, bliver køber faktureret i henhold til gældende CDD listepriser per leveringsdato af varerne. Prislisten
danner grundlag for samhandel herunder eventuel rabataftale. Alle priser
er bruttopriser til køber eksklusive alle nuværende og fremtidige afgifter,
herunder miljøafgift og moms.
7. Betalingsbetingelser
Betaling skal ske efter de gældende betalingsbetingelser, der står i en
eventuel samhandelsaftale mellem parterne. Følgende betalingsbetingelser finder anvendelse såfremt ikke andet er aftalt og udfylder i øvrigt
eventuelle betalingsbetingelser i en samhandelsaftale mellem parterne:
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a. CDD’s krav på betaling for levering af varer forfalder netto kontant 8 dage
efter levering med mindre andet fremgår af fremsendt faktura.
b. Ved for sen betaling påløber morarenter fra forfaldsdatoen til de enhver
tid gældende CDD satser. P.t. 1,5 % pr. måned.
c. Køber har ikke ret til at modregne overfor CDD i tilfælde af tvister.
d. Købers reklamation p.g.a. uvæsentlige mangler fritager ikke denne fra
betaling og udskyder ikke betalingen.
e. Ved misligholdelse af betalingsforpligtelser har CDD ret til at tilbageholde
levering af alle bekræftede ordrer, som ikke er leverede.
8. Ejendomsforbehold
CDD bevarer sin ejendomsret til de leverede varer omfattet af ordren/
aftalen med køberen, indtil fuld betaling har fundet sted. Dette gælder
også i forhold til købers kreditorer og senere aftaleerhververe, med mindre
at køber har oplyst over for CDD, at køber er forhandler af varer af den
pågældende art, og medmindre at varerne er solgt til køber med videresalg for øje, jf. punkt 5 ovenfor.
9. Ændring af disse almindelige betingelser
CDD har til enhver tid ret til at ændre disse almindelige betingelser.
Ændringer eller fravigelser fra gældende betingelser skal meddeles skriftligt fra CDD’s side. Når en ny version af disse almindelige betingelser meddeles køber, træder disse i kraft og gælder i stedet for tidligere versioner.
10. Force majeure
a. Tilfælde af force majeure fritages CDD for alle sine leveringsforpligtelser.
Force majeure er alle forhold, som ligger udenfor CDD’s kontrol, og som
har indvirkning på leveringssituationen både for CDD selv eller eventuelle
partnere såsom leverandører og transportør, samt omstændigheder, som
CDD ikke med rimelighed kunne forudse, f.eks. arbejdskonflikter, lynnedslag, ildsvåde, opløb, mobilisering efter myndighedernes bestemmelser og
beslutning, dataindbrud, indskrænkninger, fejl eller mangler i forbindelse
med energiforsyning, telekommunikation eller anden kommunikation eller
for sen levering fra underleverandører på grund af omstændigheder, der
er angivet her.
b. Hvis levering af varerne forhindres i længere tid end tre (3) måneder på
grund af force majeure, kan CDD uden erstatningspligt ophæve aftale om
levering af varerne.
c. Hvis forholdene efter punkt 10.a. er af midlertidig karakter, kan CDD kræve
leveringstiden tilsvarende forlænget og genoptage leverancen, når force
majeure er ophørt, uden at CDD kan holdes ansvarlig for de eventuelle
skader og tab, som køber måtte have lidt, som følge af force majeure.
11. Ansvarsfraskrivelse og erstatningsbegrænsning
a. CDD kan maksimalt være erstatningsansvarlig overfor køber for et samlet
beløb svarende til prisen for den leverance af varer, som købers erstatningskrav relaterer sig til.
b. CDD er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke
begrænset til driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, tab af data, finansielle tab
eller tab af markedsandele eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, herunder rentetab.
12. Produktskadeansvar for erhvervstingsskade
CDD er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en vare på fast ejendom eller
løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. Hvis tredjemand
fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.
13. Tvister - lovvalg og værneting
Enhver tvist, der vedrører eller udspringer af disse almindelige betingelser
eller af en ordre/aftale mellem parterne om CDD’s levering af varer til
køber, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser, ved byretten i CDD’s hjemting (som første instans).

