STANDARD SALGS -OG LEVERINGSBETINGELSER FOR THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S

1.
1.1
1.2

GENERELT
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og øvrige aftaler om leverancer fra Thorsens Chipskartofler
A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
Køber er pligtig at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring.

2.
2.1
2.2.

TILBUD/ORDREBEKRÆFTELSE
Sælgers tilbud er bindende i 8 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Bindende aftale om ordre foreligger først, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

3.
3.1
3.2

BETALING
Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, forfalder betalingen netto 14 dage. Ved senere betaling beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned.
Såfremt købers betaling ikke sker rettidigt (eller forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres), er sælger berettiget til at
tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng. Dette ændrer dog ikke ved
købers forpligtelser overfor sælger.

4.
4.1

ANNULLERING OG ÆNDRING AF ORDRER
Køber har efter afgivelse af ordrer ikke ret til ændring heri eller annullering heraf, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

5.
5.1

LEVERING
Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid er alene vejledende for sælger, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt anført. Levering skal
dog ske inden rimelig tid inden/efter det i ordrebekræftelsen anførte.
Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:
- Force Majeure jf. punkt 8
- Ved forsinkelse som skyldes sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
- Usædvanligt vejrlig
- Offentlige påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse
Levering sker frit hos køber eller på anden aftalte leveringsadresse med mindre andet er aftalt.
Køber er forpligtiget til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
Såfremt køber ikke opfylder betingelserne, som nævnt i punkt 5.4, er sælger berettiget, men ikke forpligtiget, til at foretage levering med
frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede.
Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering/aflæsning. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses
som dokumentation for levering.
Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist sted dækkes af køber, ligesom køber
dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.
Ved afhentning af varer på sælgers adresse eller på andet af sælger anvist sted overgår enhver risiko for varen til køber, når varen er overgået
i købers varetægt. Dette gælder uanset om det er køber selv der afhenter varen eller om afhentning sker ved købers repræsentant eller
fremmed vognmand.
Thorsens Chipskartofler A/S påtager sig ikke ansvar for skader der forvoldes af den selvstændigt virkende transportør der fragter varen,
herunder skader der forvoldes på bygninger på aflæsningsstedet. For skader på selve varen gælder dog punkt 5.6.
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FORSINKELSE
Køber skal reklamere straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
I tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er tale om successiv levering, er køber dog alene berettiget
til at hæve den væsentlig forsinkede delleverance.
Hvis køber hæver aftalen i henhold til punkt 6.2, har køber krav på erstatning fra sælger for de meromkostninger, der er påført køber ved
anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance.
Køber har ikke, ud over det i punkt 6.3 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af sælgers forsinkelse. Dette gælder uanset køber hæver
eller fastholder købet. Således hæfter sælger ikke for andet tab forsinkelsen måtte forårsage, herunder driftstab.
Al reklamation skal ske både telefonisk og pr. fax/mail til Thorsens Chipskartofler A/S.
FEJL/MANGLER
Synlige fejl påtales til sælger inden aflæsning.
Køber skal i øvrigt straks ved modtagelses, og inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri,
herunder at kvaliteten ligger indenfor det acceptable.
Reklamationer over fejl/mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes
straks og absolut senest 12 timer efter levering af varen for at kunne tages til følge. Ved øvrige fejl/mangler skal der reklameres straks, efter
at køber har opdaget fejlen/manglen.
I tilfælde af væsentlige mangler er køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er tale om successiv levering, er køber dog alene berettiget til
at hæve den væsentligt mangelfulde delleverance.
Hvis køber hæver aftalen i henhold til punkt 7.4, har køber krav på erstatning fra sælger for de meromkostninger, der er påført køber ved
anskaffelse af tilsvarende mangelfri vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den mangelfulde leverance.
Køber har ikke, ud over det i punkt 7.5 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af fejl/mangler. Dette gælder uanset køber hæver eller
fastholder købet. Således hæfter sælger ikke for andet tab forsinkelsen måtte forårsage, herunder driftstab.
Al reklamation skal ske både telefonisk og pr. fax/mail til Thorsens Chipskartofler A/S.

8.
8.1

FORCE MAJEURE
I tilfælde af at levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder -men ikke begrænset til arbejdskonflikt,
driftsforstyrrelser, havari og forlis, krigstilstand, importrestriktioner, naturkatastrofer, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt
eller lignende, kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber
hurtigst muligt.

9.
9.1

PRODUKTANSVAR
For produktansvar er sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. I det omfang intet andet følger
af ufravigelige regler, er sælger dog hverken ansvarlig for skade på ting, eller for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Køber skal
straks underrette sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber.
Bliver sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved
den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
I tilfælde hvor sælger er ansvarlig for produktskade, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret mellem
køber og sælger efter graden af udvist skyld.
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9.3

10.
10.1

TVISTER
Enhver tvist, der udspringer af parternes aftale, afgøres efter dansk ret, dog med den undtagelse, at CISG og RUCIP ikke finder anvendelse.
Tvisten skal afgøres ved retten i Herning, Danmark, som første instans.

