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ATKI A/S, Transportbuen 9, 4700 Næstved 

 

 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 

(Version Feb. 2019) 

 

 

1. Anvendelse 

 

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-

betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle 

aftaler om ATKI A/S, CVR-nummer 

27927882, (”Virksomheden”) salg og leve-

ring af produkter, reservedele og tilknyttede 

ydelser til erhvervskunder. 

 

2. Aftaleindgåelse  

 

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen 

med Virksomhedens tilbud og ordrebekræf-

telser det samlede aftalegrundlag vedrøren-

de Virksomhedens salg og levering af pro-

dukter og tilknyttede ydelser til kunden (”Af-

talegrundlaget”). Kundens indkøbsbeting-

elser trykt på ordrer eller på anden måde 

meddelt til Virksomheden udgør ikke en del 

af Aftalegrundlaget.  

 

2.2 Kunden kan alene påberåbe sig de i Aftale-

grundlaget anførte vilkår. Oplysninger, som 

Virksomheden har fremsat mundtligt, på in-

ternettet, i brochurer el. lign., er således 

uden relevans for bedømmelsen af Aftale-

grundlaget.  

 

2.3 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 

10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, 

medmindre andet fremgår af tilbuddet. Ac-

cept af tilbud, der er Virksomheden i hænde 

efter acceptfristens udløb, er ikke bindende 

for Virksomheden, medmindre Virksomheden 

meddeler kunden andet. 

 

 

2.4 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg 

til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis 

parterne har aftalt dem skriftligt. Virksom-

heden forbeholder sig retten til at foretage 

ændringer i leverancen indtil leveringstids-

punktet og garanterer i så fald som mini-

mum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. 

 

2.5 Ændringer eller udsættelse som følge af 

Kundens forhold. Ændringer af aftalegrund-

laget, herunder udsættelse af leveringstids-

punktet kan ensidigt foretages af Virksom-

heden, såfremt de faktiske forhold ikke mu-

liggør Virksomhedens opfyldelse af Aftale-

grundlaget eller væsentligt vanskeliggør op-

fyldelse, herunder som følge af forhold ved 

vejbelægning, vejarbejde op ad det aftalte 

arbejde, manglende mulighed for tilslutning 

til el, ukorrekte dimensioner på master, eller 

øvrige faktiske omstændigheder, som umu-

liggør eller væsentlig vanskeliggør arbejdets 

udførelse. Ændringer i Aftalegrundlaget i 

henhold til ovenstående giver Virksomheden 

ret til at ændre aftalen i fornødent omfang, 

idet ændring og/eller forsinkelse som følge 

heraf ikke beror på Virksomhedens vilkår. 

 

2.6 Erstatning. Som følge af aftaleændringer i 

henhold til pkt. 2.5 forbeholder Virksomhe-

den sig ret til at kræve samtlige udgifter, 

herunder meromkostninger, erstattet af 

Kunden i det omfang, Kunden kunne og bur-

de have oplyst Virksomheden om de under 

pkt. 2.5 omhandlede forhold. 
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3. Tilknyttede produkter og ydelser 

 

3.1 Tilknyttede produkter og ydelser, som Virk-

somheden sælger og leverer til kunden, i for-

bindelse med salg og levering af produkter 

eller reservedele såsom installation, opsæt-

ning af udstyr m.m., er begrænset til at ud-

gøre udelukkende de produkter og ydelser, 

som fremgår af Aftalegrundlaget.  

 

4. Pris 

 

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og 

tilknyttede ydelser følger Virksomhedens 

gældende prisliste på det tidspunkt, hvor 

Virksomheden bekræfter kundens ordre, 

medmindre parterne har aftalt andet skrift-

ligt. Alle priser er eksklusive moms. 

 

5. Betaling 

 

5.1 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer 

for produkter, reservedele eller tilknyttede 

ydelser senest 14 dage efter fakturadato, 

medmindre parterne har aftalt andet skrift-

ligt. 

 

5.2 Rente. Hvis kunden undlader at betale en 

faktura for produkter, reservedele eller til-

knyttede ydelser rettidigt af årsager, som 

Virksomheden er uden ansvar for, har Virk-

somheden ret til rente af det forfaldne beløb 

på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til beta-

ling sker. 

 

5.3 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale 

en forfalden faktura for produkter, reserve-

dele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage 

efter at have modtaget skriftligt påkrav om 

betaling fra Virksomheden, har Virksomhe-

den ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) 

ophæve salget af de produkter, reservedele 

og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen 

vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, 

reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som 

endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve 

forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre 

misligholdelsesbeføjelser gældende. 

 

5.4 Manglende betaling. Manglende betaling 

efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere 

kunne medføre, at sagen overgår til inkasso 

uden yderligere varsel herom, hvorved der 

vil påløbe sagen yderligere omkostninger. 

 

6. Levering 

 

6.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer 

alle solgte produkter og reservedele på en af 

kunden angivet adresse i Danmark. Ved le-

veringen overtager kunden ansvaret for pro-

dukter og reservedele. 

 

6.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solg-

te produkter, reservedele og tilknyttede 

ydelser til den tid, der fremgår af Virksom-

hedens ordrebekræftelse. Virksomheden har 

ret til at levere før den aftalte leveringstid, 

medmindre parterne har aftalt andet. 

 

6.3 Forbehold. Den oplyste leveringstid er med 

forbehold for eventuel underleverandørsfor-

sinkelse. Anses en underleverandørsforsin-

kelse for sandsynlig, vil kunden blive under-

rettet herom med oplysning om forventet nyt 

leveringstidspunkt. 

 

6.4 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle 

produkter, reservedele og tilknyttede ydelser 

ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl 

eller mangel, som kunden ønsker at påberå-

be sig, skal den straks meddeles skriftligt til 

Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som 

kunden opdager eller burde have opdaget, 

ikke straks meddeles skriftligt til Virksomhe-

den, kan denne ikke senere gøres gældende. 

 

7. Forsinket levering 

 

7.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en 

forsinkelse i leveringen af produkter, reser-

vedele eller tilknyttede ydelser, informerer 
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Virksomheden kunden om det og oplyser 

samtidig årsagen til forsinkelsen og ny for-

ventet leveringstid. 

 

7.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at 

levere produkter, reservedele eller tilknytte-

de ydelser senest 30 dage efter den aftalte 

leveringstid af årsager, som kunden er uden 

ansvar for, og levering ikke sker inden en 

rimelig frist på mindst 30 dage herefter, kan 

kunden ophæve den eller de ordrer, der er 

berørt af forsinkelsen ved skriftlig meddelel-

se til Virksomheden. Kunden har ikke andre 

rettigheder i anledning af forsinket levering. 

 

8. Mangler  

 

8.1 Mangelsbedømmelsen. Ved mangel forstås, 

at det leverede produkt af Virksomheden ik-

ke lever op til Aftalegrundlaget, og dette 

skyldes konstruktion, materiale eller frem-

stilling i det leverede.  

 

8.2 Undtagelser. Virksomhedens indeståelse for 

mangler omfatter ikke sliddele såsom strøm-

forsyning, kabler, stik og fejl eller mangler, 

der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbe-

varing, installation, brug eller vedligeholdel-

se i strid med Virksomhedens instruktioner 

eller almindelig praksis, (iii) reparation eller 

ændring udført af andre end Virksomheden, 

og (iv) andre forhold, som Virksomheden er 

uden ansvar for. 

 

8.3 Reklamation. Hvis kunden opdager en man-

gel, som kunden ønsker at påberåbe sig, 

skal denne straks meddeles skriftligt til Virk-

somheden. Hvis en mangel, som kunden op-

dager eller burde have opdaget, ikke straks 

meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den 

ikke senere gøres gældende. Kunden skal gi-

ve Virksomheden de oplysninger om en 

meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden 

beder om. 

 

8.4 Afhjælpning. Efter Virksomheden har modta-

get reklamation med samtlige nødvendige 

oplysninger herom, jf. pkt. 8.3, er Virksom-

heden berettiget til at afhjælpe manglen ved 

at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, 

eller (ii) sende dele til kunden med henblik 

på kundens egen udskiftning eller reparation, 

såfremt en sådan udskiftning eller reparation 

kan udføres uden særligt fagkundskab. 

 

9. Ansvar 

 

9.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne 

handlinger og undladelser efter gældende ret 

med de begrænsninger, der følger af Aftale-

grundlaget. 

 

9.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig 

for produktansvar med hensyn til leverede 

produkter og reservedele, i det omfang et 

sådant ansvar følger af ufravigelig lovgiv-

ning. Kunden skal skadesløsholde Virksom-

heden, i det omfang Virksomheden måtte 

ifalde produktansvar herudover. 

 

9.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter som Virk-

somheden sælger og leverer til kunden er 

beregnet til brug i Danmark og efter Virk-

somhedens anvisning. Uanset eventuelle 

modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virk-

somheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab 

eller skade, der kan henføres til brug til an-

det formål end anvist eller til brug uden for 

Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virk-

somheden, i det omfang Virksomheden måt-

te ifalde ansvar for sådant tab eller skade. 

 

9.4 Ansvarsbegrænsning i øvrigt. Uanset even-

tuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget 

kan Virksomhedens ansvar over for kunden 

ikke samlet overstige kr. 5.000.000,00. An-

svarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virk-

somheden har handlet forsætligt eller groft 

uagtsomt. 
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9.5 Oplysninger ved produktansvar. Virksomhe-

den forpligter sig over for kunden til at oply-

se om navn mv., på producenter af produk-

ter, som er leveret af Virksomheden, på 

kundens foranledning, såfremt kunden er 

ansvarlig for tredjemands skade eller tab.  

 

9.6 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående 

vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ik-

ke ansvarlig over for kunden for indirekte 

tab, herunder tab af produktion, salg, fortje-

neste, tid eller goodwill, medmindre det er 

forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. 

 

9.7 Force majeure. Uanset eventuelle modståen-

de vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden 

ikke ansvarlig over for kunden for manglen-

de opfyldelse af forpligtelser, som kan hen-

høres til force majeure. Ansvarsfriheden be-

står, så længe force majeure består. Som 

force majeure anses forhold, der er uden for 

Virksomhedens kontrol, og som Virksomhe-

den ikke burde have forudset ved aftalens 

indgåelse. Eksempler på force majeure er 

usædvanlige naturforhold, krig, terror, 

brand, oversvømmelse, hærværk og ar-

bejdsstridigheder. 

 

10. Immaterielle rettigheder 

 

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle 

immaterielle rettigheder vedrørende produk-

ter, reservedele og tilknyttede ydelser, her-

under patenter, design, varemærker og op-

havsrettigheder, tilhører Virksomheden. 

 

10.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller 

reservedele krænker tredjeparts immaterielle 

rettigheder, skal Virksomheden for egen 

regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte 

med at bruge de krænkende produkter eller 

reservedele, (ii) ændre de krænkende pro-

dukter eller reservedele, så de ikke længere 

krænker, (iii) erstatte de krænkende produk-

ter eller reservedele med nogle, der ikke 

krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænken-

de produkter eller reservedele til den oprin-

delige nettokøbspris med fradrag af 5 % pr. 

år siden leveringen. Kunden har ikke andre 

rettigheder i anledning af produkters, reser-

vedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse 

af tredjeparts immaterielle rettigheder. 

 

11. Fortrolighed 

 

11.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke vide-

rebringe eller bruge eller sætte andre i stand 

til at bruge Virksomhedens erhvervshemme-

ligheder eller andre oplysninger uanset art, 

som ikke er offentligt tilgængelige. 

 

11.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig 

måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig 

kendskab til eller rådighed over Virksomhe-

dens fortrolige oplysninger som beskrevet i 

pkt. 11.1. Kunden skal omgås og opbevare 

oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de 

utilsigtet kommer til andres kundskab. 

 

11.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 

11.1-11.2 gælder under parternes samhan-

del og uden tidsbegrænsning efter samhand-

lens ophør uanset årsagen til ophøret. 

 

12. Gældende ret og værneting 

 

12.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle 

henseender underlagt dansk ret. 

 

12.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i 

forbindelse med parternes samhandel, skal 

afgøres ved en dansk domstol.

 


