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Korte fakta om Atlas Copco 
 
Atlas Copco er verdensledende leverandør af industrielle produktivitetsløsninger. 
Produkter og serviceydelser omfatter kompressorer og generatorer, ekspandere og 
luftbehandlingssystemer, udstyr til minedrift og bygge- og anlægssektoren, el-værktøj, 
montagesystemer samt relaterede eftermarkedsydelser og udlejning. 
Atlas Copco Construction Technique Scandinavia 
Divisionen for bygge- og anlægsteknik leverer udstyr til byggeri, anlægs- og 
nedrivningsvirksomhed, transportable kompressorer, pumper og generatorer, lystårne samt 
udstyr til komprimering og brolægning. Den yder service via et globalt netværk. 

E-handel 

Shop Online er koncernens e-handelssystem. Via en fælles side kan der opnås adgang til data 
fra alle divisioner vedrørende produkter, priser og lagerstatus, hvilket muliggør one-stop-
shopping for kunder, der køber fra flere divisioner. Shop Online findes på mange sprog, bl.a. 
dansk. På din personlige hjemmeside kan du som kunde spore, hvor i systemet din ordre og 
leverance befinder sig - fra bestilling til levering. 

Kundefinansiering 

Atlas Copco tilbyder finansiering for de fleste af vores produkter. Vi kan hjælpe dig med 
betalingsbetingelser, som passer til netop din forretning - nemt og bekvemt. Vi finansierer din 
investering i bæredygtig produktivitet. 

Distribution 

Noget kunderne finder væsentligt er leveringssikkerhed. Ved at afskaffe lokale lagre og fokusere 
på mere økonomisk og fleksibel produktion bestræber Atlas Copco sig på at give en god 
leveringsservice.   
   
Atlas Copco har få, veletablerede distributionscentre både i Europa og USA. Disse centre er 
specialiserede i hele den udgående logistikkæde og er ansvarlige for hele varehåndteringen fra 
det tidspunkt, varen ankommer til lageret til det tidspunkt, den ankommer hos kunden. 
 

 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

Gældende fra 1. maj 2014 

 

1. GENERELT 

1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas 
Copco Construction Technique Scandinavia (”sælgeren”) til Atlas Copco Construction 
Technique Scandinavias kunde (”køberen”) som en integreret del af parternes 
leveranceaftale. 

1.2 Køberens indkøbsbetingelser, herunder specifikke betingelser fra køberen til 
leveranceaftalens indhold, indgår kun som en del af parternes leveranceaftale, såfremt 
sælgeren skriftligt har godkendt disse. 
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2. NL 92 

2.1  Almindelige Leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk 
og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse 
lande (NL 92) finder anvendelse med de ændringer og tilføjelser, som fremgår nedenfor. 

2.2 NL 92 finder anvendelse selvom leverancen skal ske til andre lande end Danmark, 
Finland, Norge og Sverige. 

3. ÆNDRINGER TIL NL 92 

3.1 NL 92 ændres som følger: 

3.1.1  Pkt. 4 udgår. 

3.1.2  Pkt. 13 udgår. Sælger skal således ikke betale konventionalbod ved forsinkelse.  

3.1.3 Pkt. 14 udgår. 

3.1.4 I pkt. 17 ændres betalingsbetingelserne for hele den aftalte købesum til ”netto kontant 20 
dage efter levering, med mindre andet er aftalt.” 

3.1.5  Til pkt. 36, 2. og 3. afsnit tilføjes: ”Sælgeren er ikke ansvarlig for produktansvar udover 
sælgerens forsikringsdækning, som udgør kr. 5.000.000 per skade eller serie af skader per 
forsikringsår. Såfremt der i et forsikringsår fremsættes samlede krav fra køberen og fra 
sælgerens andre kunder, som overstiger denne grænse, nedsættes sælgers ansvar 
overfor køberen og de andre kunder forholdsmæssigt i forhold til deres respektive krav.” 

3.1.6 Pkt. 22 ændres som følger: ”Anvendes materiellet mere intensivt end 2000 driftstimer, 
forkortes denne periode forholdsmæssigt.” 

3.1.7 Til pkt. 40 tilføjes: ”Voldgiftssager føres ved Sø- og Handelsretten i København.” 

 

 


