Generelle salgs- og leveringsbetingelser - Awilco ApS
1.

Generelt

1.1.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle tilbud afgivet og ordre
modtaget af - og i det hele alle aftaler med - Awilco ApS, CVR-nr. 11 80 52 99, (”Virksomheden”)
Yderholmvej 64, Jersie, 4623 Lille Skensved, om salg og levering af produkter, reservedele og
tilknyttede ydelser til erhvervskunder, herunder også ved køb på Virksomhedens hjemmeside,
www.awilco.dk. I Betingelserne er visse afsnit særligt markeret med ”Særligt vedrørende e-handel”,
hvilke afsnit skal forstås som supplerende og præciserende regulering til de øvrige angivne
bestemmelser.

1.2.

Betingelserne er gældende fra den 1. april 2020. Betingelserne kan til enhver tid ændres med 30
dages varsel ved oplysning herom på Virksomhedens hjemmeside.

1.3.

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede
aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til
kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde
meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.4.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Generelt

2.1.

Medmindre andet er anført, er alle tilbud afgivet af Virksomheden gældende i 14 dage regnet fra den
i tilbuddet anførte dato. Tilbud er afgivet under forudsætning af tilstrækkelig lagerkapacitet.

2.2.

Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for
Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

2.3.

Indkøbsordre afgivet til Virksomheden er kun bindende, såfremt Virksomheden skriftligt har
accepteret ordren.

2.4.

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt hurtigst
muligt efter modtagelsen af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde
Virksomheden.

2.5.

Ændringer i afgivne tilbud/indgåede aftaler kræver Virksomhedens skriftlige samtykke i hvert enkelt
tilfælde.

2.6.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller
Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden
meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
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Særligt vedrørende e-handel
2.7.

Bindende og endelig købsaftale foreligger, når Virksomheden via e-mail har bekræftet køberens
bestilling. Den autogenerede bestillingsbekræftelse er alene en kopi af indkøbskurven, og udgør ikke
Virksomhedens accept af en bindende og endelig købsaftale.

2.2.

Det påhviler kunden at kontrollere Virksomhedens bekræftelsen på køb, der fremsendes til kunden
via e-mail, nøje og omgående give meddelelse til Virksomheden ved eventuelle fejl, mangler og
uoverensstemmelser.

2.3.

Betingelserne fremgår på Virksomhedens hjemmeside, www.awilco.dk, og køber erklærer i
forbindelse med afgivelse af købsordre at have læst og accepteret Betingelserne.

3.

Priser/betalingsbetingelser
Generelt

3.1.

Prisen for leverancen er som anført i ordrebekræftelsen. Alle priser er oplyst ekskl. moms,
transportomkostninger samt eventuelle skatter- og afgifter. Indtil levering er sket, kan Virksomheden
forhøje priser som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter, fragt, forsikring og
andet uden for Virksomhedens kontrol.

3.2.

Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, skal leverancen betales kontant ved levering.

3.3.

Ved forsinket betaling påløber rente med 2 % pr. påbegyndt måned.

3.4.

Ejendomsretten til leverancen overgår først til køberen, når betaling fuldt ud har fundet sted.

3.5.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt
påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 3.3 ret til at: (i)
ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii)
ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til
kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Særligt vedrørende e-handel

3.6.

Betaling kan alene ske med de på Virksomhedens hjemmeside til enhver tid angivne betalingskort.

3.7.

Køberen afholder gebyr i overensstemmelse med kortselskabets regler herom.

3.8.

Betaling trækkes først på køberens konto, når leverancen er afsendt fra Virksomheden, hvorefter det
debiterede beløb vil fremgå af køberens konto.

3.9.

Virksomheden tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

4.

Leveringsbetingelser
Generelt
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4.1.

Betingelserne fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2010.

4.2.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen, sker levering Ex Works, Yderholmvej 64,
Jersie, 4623 Ll. Skensved, Danmark.

4.3.

Virksomheden forbeholder sig ret til successiv levering, medmindre andet er aftalt.
Særligt vedrørende e-handel

4.4.

Virksomheden forestår forsendelse af leverancer til den af køber oplyste adresse ved brug af
selvstændig transportør. Køber afholder udgiften til transportomkostninger.

5.

Levering/forsinkelse

5.1.

Leveringstidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen.

5.2.

Levering anses dog som værende rettidig ved levering i op til 14 arbejdsdage efter det i ovenfor i pkt.
5.1 anførte tidspunkt, forudsat Virksomheden forud herfor har givet meddelelse herom til køberen.

5.3.

Skyldes forsinkelsen force majeure, jf. nedenfor i pkt. 11, eller køberens forhold, udskydes
leveringstidspunktet tilsvarende, uanset om de pågældende omstændigheder indtræffer før eller
efter det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt. Skyldes forsinkelsen køberens forhold, er
Virksomheden berettiget til at kræve omkostninger for opbevaring af den forsinkede leverance betalt
af køberen med op til 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede leverance. Virksomheden kan
kræve opbevaringsudgifter, der overstiger 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede leverance,
betalt af køber mod forevisning af behørig dokumentation for de afholdte opbevaringsudgifter.

5.4.

Virksomheden er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, bøder eller andet indirekte tab
som følge af for sen eller manglende levering.

5.5

Virksomhedens eventuelle erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 1/3 af den aftalte købesum for
den forsinkede leverance.

6.

Køberens undersøgelsespligt

6.1.

Det påhviler køberen straks efter levering nøje at undersøge leverancen for eventuelle fejl og
mangler, og straks og ikke senere end 5 arbejdsdage efter leveringstidspunktet, give meddelelse til
Virksomheden om eventuelle mangler. Køberen er ikke berettiget til at påberåbe sig mangler, såfremt
reklamation ikke er sket som anført.

7.

Mangelansvar

7.1.

Virksomhedens ansvar omfatter kun mangler, der måtte vise sig indenfor 1 år regnet fra
leveringstidspunktet med de begrænsninger der følger af Aftalegrundlaget. I tilfælde af at en
leverance er behæftet med en mangel, foretager Virksomheden efter eget valg omlevering eller
afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. Afhjælpning sker på Virksomhedens adresse, og
transportomkostninger forbundet hermed afholdes af køber.

7.2.

Såfremt leverancen har været benyttet mere intensivt eller hårdhændet, end Virksomheden med
rimelighed kunne forudse ved aftalens indgåelse, nedsættes perioden for mangelsansvar
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forholdsmæssigt. Anvendes leverancen til et andet formål, end Virksomheden med rimelighed kunne
forudse ved aftalens indgåelse, bortfalder mangelsansvaret. Virksomheden er ikke ansvarlig for
mangler, der skyldes forkert brug, forkert installation, konstruktionsmæssige ændringer eller forkert
udførte reparationer af leverancen, ligesom Virksomheden ikke er ansvarlig for mangler, der skyldes
slid og ælde.
7.3.

Såfremt Virksomheden uagtet påkrav ikke opfylder de heri anførte forpligtelser, er køberen berettiget
til erstatning, dog maksimalt for 1/3 af den anførte købesum for leverancen. Køberen er ikke
berettiget til at rejse yderligere krav mod Virksomheden, det være sig krav om ophævelse eller andet.

7.4

Virksomheden er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, bøder eller andet
indirekte tab.

8.

Immaterielle rettigheder

8.1.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, herunder patenter, design, varemærker og
ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

8.2

Såfremt en leverance måtte krænke tredjeparts immaterielle rettigheder, herunder patent-, design-,
varemærke- eller andre immaterielle rettigheder, og køberen som følge heraf ikke er berettiget til at
benytte leverancen, vil Virksomheden, efter eget valg, drage omsorg for, at sådan benyttelse
retmæssigt kan ske, det være sig ved udskifte eller ændre leverancen, helt eller delvist, eller ved at
tilbagebetale købesummen, fratrukket et rimeligt vederlag for den hidtidige benyttelse heraf.
Køberen er ikke berettiget til at fremsætte yderligere krav mod Virksomheden i anledning af
krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

9.

Rådgivningsopgaver

9.1.

Virksomheden er ikke ansvarlig for tab der måtte skyldes fejlagtig rådgivning og lignende, medmindre
Virksomheden i henhold til særskilt indgået aftale herom, har påtaget sig at udføre
rådgivningsopgaver og rådgivningsansvar for køberen i forbindelse med en leverance.

10.

Produktansvar

10.1. Virksomheden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med lov om produktansvar. Derudover er
Virksomheden alene ansvarlig for produktansvar, såfremt det bevises, at produktet er defekt, og at
dette skyldes fejl eller forsømmelser begået af Virksomheden.
10.2. Virksomheden er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
a)

på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,

b)

på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade
på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

10.3. Virksomhedens erstatningsansvar for produktansvar er for tingsskader begrænset til det laveste af kr.
10 mio., eller 5 % af købesummen for den leverance, der ligger til grund for skaden.
10.4. Virksomheden er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, bøder eller andet indirekte tab.
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10.5. I den udstrækning tredjepart måtte fremsætte krav om produktansvar mod Virksomheden, er
køberen forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs i samme omfang, som Virksomhedens ansvar
er begrænset i bestemmelserne pkt. 10.1-10.4.
10.6. Køberen er derudover forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som en retssag anlagt
mod Virksomheden er anlagt for.
11.

Force majeure

11.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Virksomheden, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen heraf særlig byrdefyld for Virksomheden: krig, ildsvåde, strejke, oprør
og uroligheder, naturkatastrofer, epidemier samt mangler ved produkter leveret af eller forsinkelse fra
Virksomhedens underleverandører.
12.

Yderligere hæftelse

12.1. Virksomheden kan ikke pålægges nogen hæftelse, herunder noget ansvar, overfor kunden,
medmindre det udtrykkeligt fremgår af Betingelserne og/eller præceptiv lovgivning.
13.

Fortrolighed

13.1. Kunden må ikke videregive eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens
erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
13.2. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over
Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal opbevare oplysningerne
forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
13.3. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden
tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
14.

Lovvalg og værneting

14.1. Betingelserne er underlagt dansk ret, dog ikke del 2 om aftalens indgåelse i den internationale
købelov.
14.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk
domstol med Retten i Roskilde som første instans.
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