
 

 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

1. Indledning: 
Nedenstående Almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser, gælder for alle 
leverancer og ordrer, medmindre der 
foreligger anden skriftlig aftale. Specielle 
betingelser fra købers side specificeret i 
købers ordre, er ikke bindende for os, 
medmindre vi har givet vor skriftlige 
indforståelse. 
 
 
2. Priser: 
Priserne skal forstås ab vort centrallager i 
Belgien ekskl. forsendelse og moms. For 
alle ordrer på under kr. 500,00 netto, 
tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,00 
 
 
3. Tilbud og ordrer: 
Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage.  
l alle tilfælde fremsendes tilbud med 
forbehold for mellemsalg. 
De i sælgers tilbud og ordrebekræftelser 
angivne priser, er fastsat under forbehold 
af, at der ikke inden leveringen er sket 
ændringer i valutakurser, told, offentlige 
afgifter eller lignende, som påvirker prisen 
på den pågældende leverance. Såfremt 
ændringen overstiger 5%, kan den part, 
ændringen går ud over, vælge at ophæve 
kontrakten. Prislister og katalogmateriale 
kan ændres uden varsel. 
 
 
4. Forsendelse og levering: 
Levering sker ab lager. Køber bærer 
enhver risiko efter leveringen. Leverings- 
tiden beregnes fra den dag ordren skriftligt 
bekræftes af os, dog med forbehold af 
strejker, lock-out, transport- uheld, drifts- 
forstyrrelser hos leverandør eller andre 
omstændigheder, der ligger uden for vor 
kontrol. Erstatningsansvar for sådanne 
forsinkelser påtages ikke. 
 
Forsendelsesomkostninger:  Alle værktøjer: 
Udgør p.t. kr. 115,00 pr. 
leverance, dansk adresse (dog ekskl. 
Grønland og Færøerne) 
 
 
5. Tegninger og beskrivelser: 
Tryksager, som indeholder beskrivelser, 
illustrationer, vægtangivelser o.s.v., er kun 
bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt 
henviser til dem. Ligeledes skal diagram-
mer og tegninger, udført af os, på kundens 
foranledning betragtes som vejledende. 
 
 
6. Ansvar for mangler: 
Atlas Copco Tools vil i henhold til dansk 
lovgivning, herunder love om køb og 
markedsføring, yde erstatning for varer 
som viser sig at have fabrikations- og 
materialefejl indenfor 12 måneder. Denne 
forpligtelse er gældende fra leverings-
dagen. Udgifterne til materialer og normal 
arbejdsløn afholdes af Atlas Copco Tools. 
 

8. Betaling: 
Betaling skal ske til vort kontor i Glostrup.
Vores betalingsbetingelser er 30 dage netto. 
Overholdes betalingsfristen ikke, beregnes 
der renter. 
Det leverede forbliver Atlas Copco's 
ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i 
den udstrækning, et sådan ejendoms-
forbehold er gyldig efter gældende ret. 
Veksel eller gældsbevis anses ikke som 
betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet 
sted. Såfremt køberen i løbet af tre 
måneder, stadig ikke har erlagt det 
forfaldne beløb, er Atlas Copco Tools 
berettiget til, ved skriftlig meddelelse til 
køberen, at kræve erstatning for det tab, 
Atlas Copco Tools har lidt. Erstatningen 
kan ikke overstige værdien af den ikke 
betalte del af leverancen. 
 
 
9. Returnering og reklamationer: 
Varer modtages kun retur efter forud- 
gående skriftlig aftale, og sendes til os 
franko i hel og ubeskadiget stand samt i 
original emballage, og kun inden 6 
måneder efter leveringen. 
Returvarer skal være standardvarer, der 
opfylder gældende specifikation i Atlas 
Copco's aktuelle produktprogram. 
Kreditering forudsætter, at en kopi af 
købsfaktura vedlægges. Eventuelle retur- 
og istandsættelsesomkostninger vil blive 
debiteret. 
Der beregnes minimum 20% returneringsgebyr. 
Reklamationer må ske inden 14 dage efter 
varens modtagelse. 
Armatur, rør, slanger, fittings og reserve-
dele tages ikke retur. 
 
10. Voldgift. 
Atlas Copco Tools Danmark er en filial af 
Atlas Copco Tools Europe N.V., Belgien. 
De kommercielle og produkttekniske 
forhold varetages af Atlas Copco Tools 
Danmark, der indgår i den nordiske gruppe 
under Atlas Copco Tools AB, Stockholm. 
Enhver tvist vedrørende fortolkningen af 
nærværende aftale, kan ikke indbringes for 
de almindelige domstole, men skal endeligt 
afgøres ved voldgift. 
Parterne udpeger hver en voldgiftsmand, 
der i fællesskab udpeger voldgiftsrettens 
formand. I mangel på enighed udpeges 
formanden af præsidenten for Sø- og 
Handelsretten. 
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Hvis køber efter levering af det solgte, har 
påmonteret ekstraudstyr, som forårsager 
ekstraudgifter vedrørende reparations-
arbejde, hæfter Atlas Copco Tools dog ikke 
for sådanne udgifter. 
Afhjælpning af mangler udføres inden for 
normal arbejdstid, og vil kun mod normal 
overtidsbetaling, for købers regning kunne 
udføres uden for denne. 
Disse forpligtelser er normalt baseret på 1 
skift-drift, d.v.s. at udstyret ikke er anvendt 
mere end 2000 driftstimer indenfor 
perioden. Hvis udstyret anvendes mere 
intensivt, forkortes perioden i tilsvarende 
grad. 
For reservedele, som erstattes eller 
repareres, påtager Atlas Copco Tools sig 
de samme forpligtelser, som for de 
oprindelige dele, i en periode på 12 
måneder. Dog gælder Atlas Copco's 
forpligtelser for reservedele, ikke længere 
end 24 måneder fra den oprindelige 
periodes begyndelse. 
Atlas Copco's forpligtelser omfatter alene 
mangler, som opstår under de i aftalen 
forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt 
anvendelse. Forpligtelserne omfatter ikke 
mangler som skyldes forkert vedlige-
holdelse eller forkert montering fra 
køberens side, i strid mod Atlas Copco's 
skriftlige instruktioner, eller ændringer 
foretaget uden vor skriftlige godkendelse 
eller reparationer, som køberen har påført 
på fejlagtig måde. Vore forpligtelser 
omfatter ikke skader, som følge af 
usædvanlig brug eller overlast, ligesom de 
ikke omfatter normal slidtage og forringelse. 
Ved reklamationer kontaktes Atlas Copco's 
serviceafdeling, som afgør, om fejlen skal 
udbedres på vort værksted. Forsendelsen 
af defekte dele til vort værksted, er for 
køberens regning og risiko, mens 
forsendelsen af reparerede dele eller 
erstatningsdele til leveringsstedet foregår 
for Atlas Copco's regning og risiko. Defekte 
dele som udskiftes, skal overdrages til Atlas 
Copco Tools. For brugte maskiner gælder, 
at de sælges som de er og forefindes og i 
øvrigt som beset, med mindre andet er 
skriftligt aftalt. 
 
 
7. Produktansvar: 
Sælgeren er kun ansvarlig for person- 
skade, såfremt det dokumenteres, at 
skaden skyldes fejl eller forsømmelse, 
udvist af sælgeren eller hans folk. 
Atlas Copco Tools har intet ansvar for 
skade på ting, herunder på produkter som 
fremstilles af køberen. 
Atlas Copco Tools har intet ansvar for 
driftstab, avancestab eller andet indirekte 
tab. 
l det omfang Atlas Copco Tools måtte blive 
pålagt produktansvar overfor tredjemand, er 
køberen pligtig at holde Atlas Copco Tools 
skadesløs for ansvar, som rækker ud over 
foranstående begrænsninger. 
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