Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

Følgende bestemmelser er gældende for salg og leverancer fra BAR2 A/S (herefter benævnt BAR2) med mindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem
parterne.
Når udtrykket ”Produktet” anvendes i disse betingelser, dækker det over alle leverancetyper så som en komponent, et produkt, et system, materiel eller
serviceydelser.
1) Aftaleindgåelse
a)
En aftale eller en ordre er først bindende for BAR2, når der foreligger en skriftlig aftale mellem parterne eller en af BAR2 udstedt
ordrebekræftelse.
b) Enhver ændring eller tilføjelse til indgåede aftaler skal vedtages skriftligt for at være gældende mellem parterne.
2) Tekniske dokumenter og teknisk information
a)
Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende Produkter eller fremstillingen deraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra
den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information
kan ikke uden skriftlig samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden
part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
3) Tilbud, priser og prisforbehold
a)
Alle priser er opgivet eksklusive den til enhver tid gældende moms.
b) De opgivne priser er eksklusive omkostninger til emballage og eventuel forsendelse.
c)
Priser oplyst i tilbud er de på tilbudsdagen gældende, og BAR2 forbeholder sig ret til at fakturere på basis af de på indkøbs-, produktions- eller
leveringstidspunktet gældende priser. I så tilfælde vil der på BAR2’s faktura blive oplyst om aftaleprisen samt tillægsprisen.
d) Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser, der kan henføres til ændringer i offentlige afgifter, fragt- og toldsatser og lignende, uanset
om disse ændringer direkte eller indirekte kan henføres til Produktet.
e) Mundtligt, herunder telefonisk, opgivne priser er at betragte som indikative, altså et ikke bindende tilbud.
f)
For ikke tolerancesatte målangivelser finder DS/EN 22768 anvendelse såfremt andet ikke er angivet i aftalegrundlaget.
4) Emballering og forsendelse
a)
Emballering sker så forsvarligt, som det efter BAR2’s bedste skøn er praktisk muligt og hensigtsmæssigt i forhold til Produktet og til
transportmåde.
b) Emballage debiteres køber særskilt.
c)
Emballage tages ikke retur.
d) Med mindre forsendelsesmåden er anvist af køber, vælges denne af BAR2.
e)
Forsendelse sker på købers regning og risiko.
5) Levering
a)
Er en leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.
b) Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket ”Ex Works”.
6) Forsinkelse
a)
Finder BAR2, at der ikke kan leveres til aftalt tid, eller at forsinket levering anses for sandsynlig, da skal BAR2 uden ugrundet ophold give køber
meddelelse herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted.
b) Forsinkes leveringen som følge af en omstændighed, som i henhold til punkt 9a udgør en ansvarsfrihedsgrund eller som følge af en handling eller
undladelse fra købers side, herunder BAR2’s suspension af aftalens opfyldelse i henhold til punkt 7e, forlænges leveringstiden i det omfang, som
det efter omstændighederne er rimeligt. Leveringstiden forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt
aftalte leveringstid.
c)
Finder køberen, at denne ikke vil kunne modtage Produktet på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra købers side anses for sandsynlig, skal
køber uden ugrundet ophold give BAR2 skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt,
da modtagelse påregnes at kunne finde sted.
d) Undlader køberen at modtage Produktet på den aftalte dag, er denne desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling,
som om levering af det pågældende produkt/ materiel har fundet sted. BAR2 sørger for, at Produktet opbevares for køberens regning og risiko.
På køberens anmodning skal BAR2 forsikre Produktet for køberens regning.
e)
Med mindre køberens i punkt 6c angivne undladelse skyldes et i punkt 9a nævnt forhold, kan BAR2 skriftligt opfordre køberen til at modtage
Produktet inden for en rimelig tid.
f)
Undlader køberen, af årsager som BAR2 ikke bærer ansvaret for, at modtage Produktet indenfor et sådant tidsrum, er BAR2 berettiget til ved
skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af Produktet, som på grund af køberens undladelse ikke bliver leveret.
BAR2 har da ret til erstatning for det tab, som køberens misligholdelse har påført BAR2. Erstatningen kan ikke overstige den del af
købesummen, der dækker den del af Produktet, som ophævelsen omfatter tillagt rimelige administrations-/ koordineringsomkostninger.
7) Betaling
a)
Betaling for leverancer – såvel komplette som delleverancer – sker netto kontant ved levering.
b) BAR2 forbeholder sig ret til at fremsende Produkter per efterkrav og BAR2 kan forlange, at køber stiller en tilfredsstillende sikkerhed for
betalingen.
c)
Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid er leverancesummen forfalden til betaling på den aftalte leveringsdag (se også punkt 6d).
d) Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse som sikkerhed for eventuelle modkrav, ligesom køber ikke er berettiget til at foretage
modregning med krav, der ikke er skriftligt anerkendt af BAR2. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede
leverancer.
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e)

Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, har BAR2 fra forfaldsdagen krav om morarenter med den rentesats, som gælder i henhold til dansk
lovgivning om renter ved forsinket betaling. Ved fremsendelse af rykker beregnes et rykkergebyr på DKK 100,-.
f)
Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger BAR2 til at kræve ethvert Produkt-relateret
tilgodehavende hos køber, forfaldent eller uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
g) Betaler køber ikke til aftalt tid, har BAR2 desuden ret til, efter at have givet køberen skriftlig meddelelse herom, at suspendere opfyldelsen af sine
aftaleforpligtelser indtil betaling sker.
h) Såfremt køberen ikke efter 2 måneder har betalt det forfaldne beløb, er BAR2 berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og
foruden morarenter at kræve erstatning af køberen for det tab, BAR2 har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum tillagt
rimelige administrations-/ koordineringsomkostninger.
8) Ejendomsforbehold
a)
I det omfang dansk lov tillader dette, forbliver leverede Produkter BAR2’s ejendom indtil betaling af forfaldne beløb har fundet sted.
9) Ansvarsfrihed (Force Majeure)
a)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt, blokade og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, transportuheld, ekstraordinære
vejrforhold, mobilisering eller militærindkaldelser at tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
b) Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt under punkt 9a, uden ophold skriftligt at underrette
den anden part om dens opståen og ophør.
c)
Ved Force Majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, BAR2 pådrager sig for at sikre og beskytte Produktet.
d) BAR2’s påberåbelse af Force Majeure i henhold til punkt 9a berettiger ikke køber til at annullere den placerede ordre, med mindre aftalens
opfyldelse vil blive hindret i mere end 6 måneder.
10) Mangler ved det leverede og mangelafhjælpning
a)
Såfremt køber konstaterer mangler ved et leveret Produkt, er BAR2 forpligtet til, uden ugrundet ophold, at afhjælpe alle mangler, som skyldes
fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage omlevering eller reparation af Produktet.
b) Købers reklamation over mangler skal ske skriftligt og skal være BAR2 i hænde senest 6 arbejdsdage efter, at levering har fundet sted. For
mangler, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af leverancen, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter, at fejlen/mangelen
ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget og indenfor den i punkt 9g anførte frist.
c)
Mangelfulde dele eller det mangelfulde produkt skal leveres til BAR2, såfremt BAR2 måtte bestemme dette.
d) BAR2’s ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til køberen. Ansvaret omfatter f.eks. ikke
mangler, som opstår som følge af ukorrekt anvendelse af Produktet. Ansvaret omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangelfuld
vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen
har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.
e)
BAR2’s ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materialer, komponenter eller lignende, som er tilvejebragt af køberen, eller af materialer,
komponenter eller lignende, som er foreskrevet eller specificeret af denne.
f)
BAR2 har intet ansvar for mangler ud over det i punkt 10a nævnte. Dette gælder ethvert tab, mangelen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt
fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i BAR2’s ansvar gælder ikke, dersom BAR2 har gjort sig skyldig i grov
uagtsomhed.
g) Købers mangelbeføjelser i henhold til ovenstående bortfalder senest et år efter levering.
11) Produktansvar
a)
Med mindre andet følger af ufravigelige bestemmelser er BAR2’s produktansvar begrænset som anført i punkt 11b og 11c.
b) BAR2 er kun ansvarlig for skade, som det solgte produkt påfører personer eller ting, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af
BAR2. BAR2 er dog aldrig ansvarlig for skader på produkter, hvori det solgte indgår, ligesom BAR2 ikke er ansvarlig for tingskade som
indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.
c)
BAR2’s produktansvar kan i intet tilfælde overstige DKK 2 mio, og BAR2 kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
økonomiske konsekvenstab.
d) I den udstrækning BAR2 måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde BAR2 skadesløs i samme omfang,
som BAR2’s ansvar er begrænset i henhold til punkt 11b og 11c. Såfremt tredjemand inddrager BAR2 i en produktansvarssag ved de almindelige
domstole, accepterer køber at lade sig medsagsøge eller adcitere ved samme domstol.
e)
I det omfang tredjemand gør produktansvar gældende, og denne tredjemand eller køber forbeholder sig at inddrage BAR2 eller BAR2’s
leverandører, skal køber straks underrette BAR2 herom.
12) Tvister, Lovvalg & Værneting
a)
Tvister i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i
overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark.
b) Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk lov.
c)
Uanset punkt 12a og 12b er BAR2 berettiget til at anlægge sager om inddrivelse af udestående beløb ved de ordinære domstole.
d) Tvister der udspringer af aftale- og kontraktforhold mellem BAR2 og køber forelægges Sø- og Handelsretten i København.
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