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Salgs- og leveringsbetingelser (ST NL 01) 
for Serman & Tipsmark A/S (herefter kaldet S&T) 

 
1. Indledning/Anvendelse 

Nedenstående almindelige salgs- og leverings-
betingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke 
foreligger anden skriftlig aftale. Købers 
indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, med mindre 
S&T skriftligt har accepteret disse. 
 
Leverancer sker i henhold til NL 01 med følgende 
ændringer og tilføjelser. I tilfælde af fortolkningstvivl har 
nærværende betingelser forrang. 
 

2. Produktinformation, rådgiveransvar 
Følgende tilføjes NL 01, punkt 2: 
”S&T vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til 
valg af produkter, disses funktioner og egnethed til 
specifikke formål. Teknisk rådgivning eller bistand, som 
ydes uden særskilt aftalegrundlag og uden særskilt 
beregning kan ikke påføre S&T ansvar eller forpligtelse 
for så vidt angår sådan rådgivning eller bistand eller for 
opnåede resultater. 
 
Ansvar påtager S&T sig kun, hvis S&T har ydet skriftlig 
rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, 
udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af 
afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes 
brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der 
ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på 
området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om 
varens egnethed. S&T’s ansvar er begrænset til højst 
DKK 100.000 pr. skade i tilfælde af fejlagtig rådgivning. 
S&T har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, 
at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse 
eller en vurdering.” 
 

3. Priser og tilbud 
Alle priser er eksklusive merværdiafgift og/eller andre 
offentlige afgifter. Der tages forbehold for prisstigninger 
fra underleverandører samt ændringer i offentlige 
afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og 
fragtomkostninger. 
 
Et tilbud er gældende i 30 dage, med mindre andet er 
anført i tilbuddet. Afgivne tilbud er først bindende for 
S&T, når S&T ved ordrebekræftelse har accepteret 
købers ordre. 
 
Ved ordrer under DKK 500 netto ekskl. moms, 
forbeholder S&T sig ret til, at opkræve et tillæg for 
afvikling af ordren. 
 

4. Returnering 
Varer modtages alene retur efter forudgående aftale i 
indtil 30 dage efter levering, og alene ved fremsendelse i 
hel og ubeskadiget stand franko til S&T’s adresse og 
med opgivelse af returnummer samt fakturanummer. 

Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielle 
tilvirkede vare tages ikke retur. 
Der forbeholdes ret til fradrag af returneringsomkost-
ninger. 
 

5. Betaling 
Følgende tilføjes NL 01, punkt 17: 
I det omfang S&T ikke kan indhente tilfredsstillende 
forsikringsdækning af mellemværendet med køber, iht. 
betalingsplan i NL 01, punkt 17, eller anden aftalt 
betalingsplan, forbeholder S&T sig ret til på anfordring at 
stille krav om forudbetaling, bankgaranti på 
anfordringsvilkår eller anden tilsvarende garanti, inden 
hel eller delvis afsendelse af varen. 
 

6. Ansvar og mangler 
NL 01 punkt 21-34 er gældende, dog med følgende 
ændringer: 
 
- Reklamation over manko eller andre synlige fejl 

skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. 
I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre 
sådanne mangler gældende. 

- Eventuelle krav i henhold til NL 01 punkt 32 (a) kan 
ikke overstige 15% af den aftalte købesum. 

 
7. Ansvar for skade forvoldt af materiellet 

(Produktansvar) 
NL 01 punkt 35 udgår og erstattes af følgende: 

 
7.1 S&T er ansvarlig for produktansvar i henhold til 

gældende lovgivning. Dækningssum er max. pr. 
år t.DKK 10.000 for produktansvar herunder 
komponentskade og -tab. Produktansvaret 
omfatter ikke transport- og tilbagekaldelses-
omkostninger og lignende. 

 
7.2 I intet tilfælde er S&T ansvarlig for driftstab, tabt 

fortjeneste eller andre indirekte tab. 
  

8. Tvister. Lovvalg 
NL 01 punkt 39 udgår og erstattes med følgende: 
 
”Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som 
har sammenhæng hermed, afgøres ved de almindelige 
domstole ved selskabets hjemsted eller ved Sø- og 
Handelsretten efter S&T’s valg.” 

 
NL 01 punkt 40 udgår og erstattes med følgende: 
 
”Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af  
aftalen, skal bedømmes efter dansk ret, dog ikke CISG.”

  
 

 


