SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg
af produkter og tjenester (”Produkter”) foretaget af MM
Composite A/S (”Leverandøren”), medmindre andet
skriftligt er aftalt.
1. Leveringsvilkår
Levering finder sted i henhold til Incoterms 2020 EXW
(Ex Works) på det af Leverandøren angivne leveringssted.
2. Betalingsvilkår
Betaling skal ske ved direkte bankoverførsel til en af Leverandøren anvist bankkonto i danske kroner, medmindre
andet aftales skriftligt.
Alle priser i prisbladet vil være opgivet ekskl. moms, told
og andre afgifter.
Hvis råvarepriserne afviger mere end +/- 2%, reguleres
priserne tilsvarende.
Købesummen forfalder til betaling 15 dage netto efter fakturering, medmindre andet fremgår af Leverandørens tilbud.
Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der blive
beregnet sædvanlig morarente i henhold til rentelovens
regler.
3. Indgåelse af købsaftaler, leveringstid og produktspecifikationer
Alle købsaftaler, der skal forpligte Leverandøren til at levere og køberen til at købe et antal Produkter, skal indgås
ved køberens udstedelse af en skriftlig ordre og Leverandørens udstedelse af en skriftlig ordrebekræftelse herfor.
For købsaftaler gælder Leverandørens ordrebekræftelse,
disse salgs- og leveringsbetingelser, eventuelle bilag og
dansk købelovgivning i den anførte rangorden.
Leveringstiden fremgår af Leverandørens ordrebekræftelse.
De af køberen udarbejdede tegninger, specifikationer, kvalitetsnormer, godkendelsesprocedurer og kontrolinstruktioner vedrørende Produkterne (Produktspecifikationer)
træder i kraft, når de er godkendt skriftligt af Leverandørens produktansvarlige.
Ændringer i aftalte Produktspecifikationer kræver skriftlig
aftale.
4. Forsinkelse
Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes
mangelfulde eller forsinkede underleverancer fra underleverandører udpeget af køberen eller fra underleverandører,
hvor køberen har foreskrevet brugen af et givent materiale,
således at Leverandøren reelt ikke har nogen valgfrihed i
relation til valg af underleverandører.
I tilfælde af forsinkelse på mere end 28 arbejdsdage (grace
period) er køberen berettiget til en bod på 1 % af de forsinkede Produkters fakturaværdi for hver arbejdsdag, Produkterne er forsinket, dog max 10 % af de forsinkede Produkters fakturaværdi. Såfremt køberen ikke senest 1 måned efter konstatering af forsinkelsen har meddelt Leverandøren,
at køberen ønsker at gøre brug af bodsretten, bortfalder køberens ret til bod vedrørende den forsinkede del.
Køberen har ikke yderligere beføjelser over for Leverandøren i tilfælde af forsinkelse.
5. Mangler og garanti
Køberen skal senest i forbindelse med påbegyndt anvendelse af Produkter underkaste leverancen en grundig undersøgelse med henblik på at sikre sig, at de leverede Produkter er mangelfri, herunder lever op til evt. garantier
ydet af Leverandøren. Mangler, herunder garantibrud, som

burde være konstateret af køberen ved en sådan undersøgelse, kan ikke efterfølgende gøres gældende.
Alle reklamationer skal fremsættes skriftligt straks efter, at
manglen, herunder garantibrud, er eller burde være konstateret. Manglende rettidig reklamation medfører, at køberen
fortaber sine misligholdelsesbeføjelser. Under alle omstændigheder bortfalder samtlige misligholdelsesbeføjelser 6 måneder efter leveringsdatoen.
Leverandøren er forpligtet og berettiget til at afhjælpe væsentlige mangler, herunder garantibrud, ved de leverede
Produkter eller foretage omlevering eller foretage kreditering (mod returnering eller affaldsbortskaffelse) efter Leverandørens valg. Afhjælpning, omlevering og kreditering
skal ske uden ugrundet ophold.
Det præciseres, at Leverandøren ikke er ansvarlig for (i)
Produkternes design, konstruktion og levetid, (ii) om Produkterne er
egnede til deres formål (fit for its purpose) og (iii) om Produk-terne opfylder juridiske krav i andre lande end produktionslandet.
Såfremt Leverandøren har påtaget sig at yde garanti, omfatter denne fejl og mangler i materiale og fremstilling. En
af Leverandøren ydet garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af
varen. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og
forringelse. Leverandørens garantiforpligtelse forudsætter,
at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel
ikke skyldes de forhold, der er undtaget fra garantien, jf.
ovenfor.
Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler, herunder garantibrud, der skyldes materialer fra underleverandører,
som er udpeget af køberen, eller hvis køberen har foreskrevet brugen af et givent materiale, således at Leverandøren
reelt ikke har nogen valgfrihed i relation til valg af underleverandører.
Leverandøren afholder alle de ved afhjælpningen, omleveringen eller returneringen forbundne omkostninger inkl.
transportomkostninger til køberens adresse.
Køberen har ikke yderligere beføjelser over for Leverandøren i tilfælde af mangler, herunder garantibrud.
6. Produktansvar og -forsikring
Leverandøren er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.
Leverandøren er dog ikke ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab, tab af goodwill, tab af kunder, tab af data, rentetab samt følgeskader og indirekte tab, medmindre andet
følger af ufravigelig produktansvarslovgivning.
Leverandørens samlede produktansvar kan aldrig overstige et beløb svarende til fakturaværdien af Leverandørens defekte produkt(er), medmindre produktansvaret
ifølge ufravigelig produktansvarslovgivning ikke kan fraskrives.
Køberen skal skadesløsholde Leverandøren for ethvert ansvar for defekter ved og rimelige omkostninger som følge
af Produkter, der skyldes design- og konstruktionsanvisninger givet af køberen.
Bliver en af parterne mødt med krav om produktansvar,
der vedrører Produkter leveret af Leverandøren til køberen, skal den anden part straks gives meddelelse herom.
7. Fortrolighed
Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser,
børsretlige regler eller endelig retsafgørelse, er en part
uberettiget til at bruge fortrolige oplysninger (hvorved

forstås forretnings-mæssige, økonomiske, tekniske eller
andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige, og som den modtagne part ikke kan dokumentere
at have modtaget lovligt fra en tred-jepart, som ikke er underlagt en fortrolighedsforpligtelse) til noget andet formål
end indgåelse og opfyldelse af købsaftaler i henhold til
disse salgs- og leveringsbetingelser. Den modtagende part
skal opbevare de modtagne fortrolige oplysninger efter
samme standard, som anvendes til at beskytte egne fortrolige oplysninger af samme betydning. En part må ligeledes
ikke videregive til tredjepart (bortset fra til sine eksterne
rådgivere, ansatte og underleverandører underlagt samme
fortrolighedsforpligtelse, hvor det er nødvendigt for at opfylde det tilladte formål, og til sine koncernselskaber underlagt samme fortrolighedsforpligtelse med det formål at
lette deres kontraktsforhandlinger med den udleverende
part og/eller dennes koncernselskaber) eller offentliggøre
sådanne fortrolige oplysninger, som vedkommende part
har modtaget i forbindelse med købsaftaler i henhold til
disse salgs- og leveringsbetingelser. Dette pkt. 7 gælder,
så længe der pågår samhandel mellem parterne og i en periode på 2 år efter samhandlens ophør.
8. Overdragelse
En part er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder
og/eller forpligtelser i henhold til indgåede købsaftaler til
tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige
samtykke.
9. Krænkelse af tredjemands rettigheder
Leverandøren er ikke ansvarlig, hvis Produkter måtte
krænke tredjemands rettigheder, herunder men ikke begrænset til designrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder og rettigheder i henhold
til markedsføringsloven, da Produkterne er designet og
specificeret af køberen.
10. Force majeure
Såfremt udefrakommende omstændigheder af uforudset
og usædvanlig karakter medfører, at opfyldelse af en parts
forpligtelser hindres eller udelukkes, fritages den pågældende part for sine forpligtelser, indtil de forhold, som
medfører hindringen, kan overvindes, herunder som følge
af arbejdskonflikt som ikke er begrænset til en af parterne,
sundhedskrise, brand, krig og andre fjendtligheder, konfiskation og import- eller eksportforbud, valutarestriktioner,
optøjer, borgerlige uroligheder og radioaktivitet.
Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af ovennævnte
omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om disses opståen, forventede betydning og ophør.
Såfremt hindringen af opfyldelse af en eller flere købsaftale(r) som følge af ovennævnte omstændigheder har varet
længere end 2 måneder, kan enhver af Parterne annullere
de pågældende købsaftale(r).
11. Generelle ansvarsbegrænsninger
Leverandøren kan aldrig gøres ansvarlig for nogen former
for driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill, tab af
kunder, tab af data, rentetab samt følgeskader og indirekte
tab.
Beregninger og anden rådgivning ydet af Leverandøren er
alene vejledende og kan ikke erstatte køberens egne undersøgelser.
Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader eller tab,
der direkte eller indirekte kan afledes af Leverandørens
rådgivning.

12. Ejendomsforbehold og tilbageholdelsesret
Leverandøren bevarer ejendomsretten til de leverede Produkter, indtil købesummen inkl. renter og omkostninger
mv. er erlagt fuldt ud. Leverandøren er således i tilfælde af
køberens misligholdelse berettiget til at begære sig indsat
i besiddelse af de leverede Produkter. Erklæres køberen insolvent, er Leverandøren ligeledes berettiget til at fordre
de leverede Produkter udleveret til sig.
Leverandøren er berettiget til at udøve tilbageholdsret i
alle værktøjer tilhørende køber til sikkerhed for Leverandørens tilgodehavender hos køberen af enhver art, uanset
hvornår og hvorledes tilgodehavenderne er opstået.
13. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret,
idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler. En eventuel tvist, der ikke kan afgøres af
parterne i mindelighed, afgøres af de almindelige domstole
i Danmark.

