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1. Leverancens omfang  

1.1 Leverandøren skal levere i nøje overensstemmelse med det i ordren anførte, herunder 

foreskrevne materiale- og afprøvningscertifikater samt andre certifikater og dokumen-

tation som anses for en del af den samlede leverance. 

1.2 Ændringer til specifikationer, priser eller leveringsterminer er kun gyldige, hvis de in-

den levering er skriftligt bekræftet S&T. 

1.3 Alle tegninger og tekniske dokumenter som tilhører S&T og overlades til leverandøren 

ved tilbudsgivning og/eller efter aftalens indgåelse, forbliver S&Ts ejendom. Disse må 

ikke uden S&T tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde brin-

ges til tredjemands kundskab undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for tilbuds-

beregningen/ordrens gennemførelse.  

1.4 På S&Ts forlangende skal leverandøren vederlagsfrit forsyne S&T med alle relevante 

oplysninger og dokumenter, som er tilstrækkeligt udførlige til at sætte S&T i stand til 

at installere, igangsætte, drive og vedligeholde, herunder løbende reparere alle dele af 

leverancen. Ejendomsretten til sådanne oplysninger og tegninger overgår til S&T. 

1.5 Leverandøren er forpligtet til at friholde S&T for ethvert krav, der måtte blive rejst af 

tredjemand for påstået krænkelse af patenter, licenser, mærke- og mønsterbeskyttelse, 

copyright, know how o.l. 

1.6 Leverandøren er forpligtet til at kunne levere specificerede/styklisterelaterede reserve-

dele i en periode på 5 år efter levering. 

2. Levering 

2.1 De i ordren anførte leveringsterminer er varens, inklusive dokumentation mv., ankomst-

dato til S&T, såfremt der i ordren ikke er aftalt andet leveringssted. Omfatter leverancen 

tillige montage, anses levering først som sket, når S&T har godkendt leverancen, her-

under resultatet af afprøvningen. Er leverancen behæftet med mangler betragtes leve-

ring først sket, når afhjælpning heraf er foretaget. S&Ts produktion og ordreafvikling 

er tilrettelagt efter at aftalte leveringsterminer nøje overholdes, og afvigelser herfra vil 

medføre væsentlige omkostninger. Leverandøren skal derfor træffe alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre levering til anførte terminer. 

2.2 Forsinkelser eller forventede forsinkelser skal omgående skriftligt oplyses til S&T. I 

tilfælde, hvor S&T ikke kan acceptere den opstående forsinkelse, er S&T berettiget til 

konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden 

udgør 2,0 % af den totale ordresum pr. påbegyndt uge forsinkelsen varer. Ved indkøb 

til projekter forstås den totale ordresum som ordresum pr. projekt. 

Konventionalboden kan ikke overstige 20 % af den samlede ordresum. I de tilfælde, 

hvor S&T har accepteret en udskydelse som følge af leverandørens forsinkelse, og hvor 

den nye leveringstermin ikke overholdes, beregnes konventionalboden fra den oprinde-

lige leveringstermin. 

2.3 Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra S&T. Kravet skal 

fremsættes senest 6 måneder efter levering har fundet sted. 

2.4 Såfremt nogen del af leverancen er forsinket er S&T berettiget til ved skriftlig medde-

lelse til leverandøren at kræve levering og at fastsætte en endelig frist herfor. Træffer 

leverandøren ikke alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den 

fastsatte frist, er S&T berettiget til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at hæve 

købet og til – udover konventionalboden – af leverandøren at kræve erstatning for den 

direkte skade, som måtte blive påført S&T ved forsinkelsen, herunder det direkte tab 

ved driftsforstyrrelse. Erstatningen fastsættes i overensstemmelse med dansk rets al-

mindelige erstatningsregler. S&T er berettiget til erstatning, såvel i tilfælde, hvor S&T 

hæver købet, som i tilfælde, hvor S&T fastholder købet. I tilfælde af leverandørens 

rekonstruktion eller konkurs er S&T berettiget til at hæve købet, og kræve konventio-

nalbod jf. pkt. 2.2 og 2.3. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt 

fortjeneste eller andre indirekte tab. 

2.5 Såfremt S&T kræver det, skal leverandøren fremsende tegnings- og produktionsplaner, 

samt rapporter over produktionsforløbet i det omfang, S&T skønner det nødvendigt.  

2.6 S&T og/eller dets kunde er berettiget til at kontrollere det ordrede produkt under pro-

duktionen, på fremstillingsstedet. 

2.7 Såfremt en leverandør ikke selv fremstiller væsentlige dele af leverancen, skal produ-

centens navn oplyses ved ordrebekræftelsen og godkendes af S&T inden igangsætning 

af produktionen af den pågældende leverance. S&T eller dets kunder skal sikres adgang 

til kvalitetskontrol under produktionen jvf. pkt. 2.6. 

3. Betaling 

3.1 Betaling sker i henhold til ordrens betalingsbetingelser og efter sædvanlig varekontrol 

for kvantum og kvalitet samt godkendelse af faktura. Betaling er betinget af fuldstændig 

leverance, herunder certifikater, tegninger og anden teknisk dokumentation. Bod eller 

erstatning efter pkt. 2.2, 2.3 eller 2.4 kan modregnes i enhver betaling til leverandøren. 

3.2 Ved eventuel forudbetaling kan S&T betinge at leverandøren stiller en uigenkaldelig 

anfordringsgaranti i eller gennem anerkendt dansk bank eller forsikringsselskab. 

4. Transport/Transportforsikring 

4.1 Forsendelser af gods fra indlandet leveres frit til S&T, hvis ikke andet er anført i ordren. 

Såfremt leverandøren bærer risikoen for nogen del af transporten, er han forpligtet til 

at tegne transportforsikring for denne del. 

4.2 Forsendelse af gods fra udlandet skal ske i overensstemmelse med de i ordren aftalte 

leveringsbetingelser og arrangeres med S&Ts speditør. Såfremt leverandøren bærer ri-

sikoen for nogen del af transporten, er han forpligtet til at tegne transportforsikring for 

denne del på vilkår i henhold til Incoterms 2010. 

4.3 Leverandøren er ansvarlig for, at alle ordrer leveres i en forsvarlig og hensigtsmæssig 

emballage under hensyntagen til varens art og beskaffenhed. Med mindre andet er aftalt 

er emballage inkluderet i leverancens pris. 

5. Hemmeligholdelse og fotografering 

Leverandøren må hverken offentligt eller til tredjemand oplyse tekniske data, priser 

eller lignende vedrørende ordren, med mindre det skriftligt er aftalt med S&T. Fotogra-

fering på S&T’s værksteder er kun tilladt efter aftale.  

 

 

6. Garanti og ansvar for mangler 

6.1 Leverandøren indestår for, at leverancen har de aftalte/og eller tilsikrede egenskaber, 

som er specificeret i aftalen og garanterer for alle leverede materialers kvalitet og eg-

nethed, arbejdets udførelse og den rette funktion og drift af den samlede leverance, her-

under at regler om god og forsvarlig standard er overholdt. Ovennævnte gælder også 

for dele leveret af leverandørens egne underentreprenører/underleverandører. Såfremt 

der til leverancen er knyttet specificerede ydelser omfatter leverandørens garanti også 

disse ydelser. 

6.2 Med mindre andet er aftalt i ordren er garantiperioden på 24 måneder. For leverancer 

til projekter regnes garantiperioden fra projektets aflevering til S&Ts kunde. For andre 

leverancer regnes garantiperioden fra S&Ts godkendelse ved ibrugtagning. 

6.3 S&T vil snarest mulig skriftlig underrette leverandøren om eventuelle fejl og/eller 

mangler. 

6.4 Leverandøren er forpligtet til uden ophold og uden udgift for S&T at udbedre manglen 

og/eller berigtige fejlen, herunder at udskifte de dele af leverancen, der ikke opfylder 

kravene i henhold til specifikationen og ordren. Denne udbedring skal ske uanset hvor 

leverancen måtte befinde sig, dog således at leverandøren ikke skal dække transport-

omkostninger udover svarende til, at leverancen befinder sig i nord Europa. 

S&T fastsætter en frist alene under hensyn til S&Ts aflevering eller udbedring, indenfor 

hvilket udbedring skal finde sted. Overskrides fristen, betragtes overskridelsen som en 

forsinkelse jvf. pkt. 2.1. 

6.5 Såfremt leverandøren ikke inden for den af S&T fastsatte tidsfrist har foretaget udbed-

ring, reparation, udskiftning og/eller omlevering er S&T berettiget til at lade udbedring, 

reparation og/eller udskiftning foretage af andre end leverandøren, men for dennes reg-

ning. Det samme gælder, såfremt leverancen skal anvendes af S&T straks efter levering. 

S&T er endvidere berettiget til i stedet for at lade foretage udbedring, reparation og/eller 

udskiftning, ved skriftlig meddelelse til leverandøren at hæve aftalen. 

6.6 For tab, der påføres S&T ved fejl eller mangler, kan S&T kræve erstatning, jf. pkt. 2.4. 

6.7 For en leverance, der helt eller delvist erstattes eller udbedres i henhold til pkt. 6.4 eller 

6.5 skal ovenstående betingelser være gældende for alle berørte dele af leverancen i en 

ny 24 måneders periode regnet fra udbedringens udførelse jvf. pkt. 6.2 

6.8 Leverandøren er forpligtet til at mærke leverancen i henhold til S&Ts leveringsin-

struks. Manglende mærkning betragtes som en mangel jf. pkt. 2.1. 

6.9 I tilfælde, hvor S&T leverer materialer til forarbejdning hos leverandøren, skal disse 

materialer straks ved ankomsten hos leverandøren mærkes og identificeres som væ-

rende S&Ts ejendom og skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med S&Ts in-

struks. 

7. Ansvar for leverancens skadevoldelse (produktansvar)  

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, er denne 

part forpligtet til uden ophør skriftligt at underrette den anden part herom. 

I det omfang S&T, efter dansk eller udenlandsk ret, måtte blive pålagt produktansvar 

for skade forårsaget af leverandørens leverance, er leverandøren forpligtet til at skade-

sløs holde S&T. Leverandørens produktansvar og til dækning af ingrediens og kompo-

nentskade samt tabsdækning er begrænset til DKK 10.000.000 pr. år. I intet tilfælde er 

leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. 

Leverandøren er efter nærmere aftale med S&T forpligtet til senest ved ordreafgivelsen 

at fremvise et forsikringscertifikat vedrørende produktansvar med forsikringssum efter 

aftale. 

8. Force majeure 

8.1 Forsinkes en leverance/ydelse af force majeure i henhold til Dansk rets almindelige 

regler, skal leverandøren straks underrette S&T om forsinkelsen og dens årsag og dens 

skønnede varighed og i øvrigt løbende holde S&T underrettet om udviklingen. 

Leverandøren skal iværksætte nødvendige foranstaltninger for at reducere virkningen 

af force majeure situationen. Leveringstiden udskydes forudsat at leverandøren har un-

derrettet S&T, som ovenfor angivet – med den uundgåelige forsinkelse, dog højst med 

varigheden af force majeure situationen.   

Force majeure hos leverandørens underleverandører af væsentlige dele sidestilles med 

force majeure hos leverandøren selv. 

Force majeure situationer, eksisterende eller forudseelige på ordretidspunktet, beretti-

ger ikke til udsættelse som ovenfor. 

8.2 Forhindres S&Ts modtagelse eller installation af leverancen ved en force majeure situ-

ation som ovenfor, er S&T berettiget til at forlange levering udskudt svarende til oven-

for. 

8.3 Dersom leveringsudskydelsen som følge af force majeure hos S&T eller leverandøren 

vil få væsentlig indflydelse på S&Ts projektforløb og/eller levering, er S&Ts berettiget 

til at hæve købet mod betaling af leverandørens dokumenterede omkostninger op til 

annulleringsdagen, med tillæg af den del af leverandørens beregnede fortjeneste, der 

forholdsmæssigt vedrører det udførte arbejde. 

9. Etiske regler (Code og Conduct) 

9.1 Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører er bekendt med S&Ts 

etiske regelsæt ”Code of Conduct”, som er offentligt tilgængelig på www.serman-tips-

mark.dk, og forpligter sig til at efterleve de deri anførte krav. 

10. Ovedragelse 

10.1 Leverandøren kan ikke helt eller delvist overdrage sine forpligtelser eller rettigheder 

uden forudgående skriftlig accept fra S&T. S&T kan ikke nægte samtykke uden saglig 

begrundelse. 

11. Retsanvendelse og voldgift 

Kan uenighed i forbindelse med aftalen ikke afgøres ved forhandling, skal den afgøres 

efter dansk ret, og efter S&Ts valg ved voldgift eller ved Sø-og Handelsretten i Køben-

havn med mulighed for appel til Højesteret. 

http://www.serman-tipsmark.dk/
http://www.serman-tipsmark.dk/

