Generelle salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse og gyldighed
1.1. Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået
imellem CUC Engineering A/S, (herefter sælger), og køber. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller
lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.
2. Ordrer
2.1. En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelser mod
ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.
2.2. Køber er ikke berettiget til at annullere eller ændre en afgivet ordre, medmindre sælger undtagelsesvis skriftligt accepterer det
te. I tilfælde af accept af annullering eller ændring, skal køber erstatte sælgers meromkostninger og tab ved annulleringen, dog
minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum excl. merværdiafgift. I andre tilfælde, det vil sige hvor sælger ikke
skriftligt har accepteret en annullering eller en ændring, er køber forpligtet til at stille sælger som om ordren var blevet behørigt
opfyldt, og således betale sælger den aftalte købesum med fradrag af sælgers sparede omkostninger.
3. Priser
3.1. Hvor andet ikke er aftalt, er de opgivne priser gældende for tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelsen. Sælger forbeholder
sig ret til at foretage justering af priserne, såfremt der måtte opstå efterfølgende prisændringer på anvendte materialer, transport,
energi, eller andre forhold som sælger ikke har indflydelse på. Med mindre andet er aftalt, sker salget ab fabrik. Alle priser er
eksklusiv moms og afgift.
4. Betaling
4.1. Betal ing skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre
betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket.
Enhver forsinkelse af betalinger, giver endvidere sælger ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør sælger for enhver anden
kontraktlig forpligtelse. Betaling efter forfaldsdato, medfører pligt for køber til at betale sælger 1,5 % i morarente pr. påbegyndt
måned.
5. Leveringstid
5.1. Leveringstiden fastsættes individuelt enten i sælgers tilbud, hvis et sådant er afgivet af sælger, eller i sælgers ordrebekræftelse.
Leveringstiden regnes fra sælgers ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt hvor sælger har modtaget eventuelle indgående
komponenter som efter aftale leveres af køber, samt alle specifikationer, herunder godkendte tegninger med angivelse af mål og
dimensioner. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordrebekræftelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor
sælger har modtaget disse.
6. Leverancens omfang
6.1. Sælger er berettiget til over- eller underlevering på indtil 10% af det bestilte kvantum, hvor andet ikke er aftalt skriftligt. Over /
underlevering indenfor de anførte grænser har ikke prismæssige konsekvenser.
7 Kvalitet
7.1. Såfremt intet andet er aftalt , omfattes leverancen af sælgers standard kvalitetsplan, som er forankret i sælgers
kvalitetsstyringssystem. (Certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 samt DS/EN ISO 13485:2003.)
7.2. Specifikke krav fra køber er kun bindende, i det omfang de er skriftligt bekræftede af sælger.
8. Værktøjer
8.1. Såfremt der til brug for produktionen tilvirkes værktøj, reguleres samtlige forhold vedrørende disse efter Plastindustriens
”Standardbetingelse for sprøjtestøbeværktøjer i plastindustrien”.
9. Risikoens overgang
9.1. Sælgers risiko for en leverance ophører, når denne overgives til en selvstændig fragtfører med henblik på videre transport frem
til køber.
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10. Force Majeure
10.1. Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som
sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer,
herunder force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører:
Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmaterialer, svigtende transportmuligheder,
import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller
begrænser den sædvanlige produktionsgang, strejker, lock-out, ildebrand eller beskadigelse af sælgers produktionsapparat. Sælger
har i tilfælde af leveringshindring, omfattet af nærværende bestemmelse, valget mellem at hæve handlen eller en del heraf, eller
levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.
11. Reklamation m.v.
11.1. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer må fremsættes skriftligt inden 7 dage fra
modtagelsen.
11.2. Sælger påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter levering har fundet sted, at foretage omlevering,
kreditering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller
fremstilling.
11.3. Afhjælpning omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og / eller anvendt i fuld
overensstemmelse med foreskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, mere intensiv anvendelse end aftalt eller som kan anses
forudsat ved aftalens indgåelse, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden skriftligt samtykke eller ekstraordinære klimatiske
påvirkninger.
11.4. Køber skal returnere mangelfulde dele til sælger. Fremsendelse sker for købers regning og risiko. Omkostninger forbundet
med eventuel sortering, montering og / eller afmontering, er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
12. Produktansvar
12.1. Sælger er ikke ansvarlig for, om en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er sælger ansvarlig for
rådgivning overfor køber i forbindelse med udarbejdelse af tegninger eller projektering, med mindre dette specifikt er aftalt.
12.2. Efter at risikoen for leverancen er overgået til køber, jævnfør pkt. 9., har sælger intet ansvar for mangler udover de
forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Køber kan således aldrig hæve,
forlange erstatning eller gøre anden misligeholdelsesbeføjelse gældende. Sælger fraskriver sig endvidere udtrykkeligt ansvaret for
ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab og lign., som eventuelle mangler måtte have påført køber.
12.3. 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 efter nærværende bestemmelse. Disse begrænsninger i sælgers ansvar
gælder dog ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
12.4. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre
som sælger har ansvaret for.
12.5. Når bortses fra grov uagtsomhed, er sælger ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, ej heller er sælger ansvarlig
for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.
13. Værneting m.v.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem sælger og køber, skal tvisten afgøres efter dansk ret ved Retten i Næstved eller Sø- og
Handelsretten i København, afhængig af sagens omfang.
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