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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

Emicon Systems ApS 

1.0 Aftalen 

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, tilbud og ordrebekræftelse fra sælger inkl. eventuelle bilag udgør det samlede aftalegrundlag 

mellem sælger og køber. Andre aftaler er kun bindende mellem parterne, såfremt de foreligger skriftligt bekræftet af begge parter. 

1.2 Et af sælger afgivet tilbud er gældende i 1 måned fra dets afsendelse, medmindre andet fremgår af tilbudet. Accepteres tilbudet ikke 

skriftligt af kunden inden udløbet af denne frist, bortfalder tilbudet. Den tilbudte pris omfatter kun, hvad der udtrykkeligt er nævnt i tilbu-

det. Der tages forbehold for prisændringer som følge af ændring af skatter eller afgifter, eller ved råvareprisændringer ud over 10% af pri-

sen på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. 

2.0 Levering 

2.1 Levering sker ab fabrik, således at køber bærer risikoen for skader, der påføres det købte efter levering. Køber afholder omkostninger ved 

varens forsendelse. Måtte sælger have afholdt udgifterne til det købtes transport, bærer køber alligevel ansvaret for det købte efter leve-

ringen. 

2.2 Køber drager selv omsorg for eventuel tegning af forsikring mod forhold der rammer det købte efter levering. 

2.3 Leveringstiden oplyses i ordrebekræftelsen og angives efter sælgers bedste skøn. Eventuelle ændringer til det tilbudte kan medføre ud-

skydelse af leveringsdatoen. 

2.4 Levering op til 2 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, idet 

sælger dog skal give køber oplysning om leveringstiden, så snart forhold, der betinger ændring i den i ordrebekræftelsen anførte leve-

ringstid, er sælger bekendt. 

2.5 Skyldes en forsinkelse ud over det i pkt. 2.4 nævnte en force majeure situation eller lignende, så som arbejdskonflikt hos sælger, sælgers 

leverandør eller underentreprenør, brand, krig, naturforhold eller lignende, som sælger ikke er herre over, forskydes leveringstidspunktet 

til et i forhold til forsinkelsesårsagen rimeligt tidspunkt, uden at dette kan belastes sælger. 

3.0 Betaling 

3.1 Købesummen betales netto kontant 8 dage fra fakturadato med mindre andet aftales jævnfør skriftligt tilbud. 

3.2 Erlægges købesummen ikke på forfaldsdagen, beregnes renter og gebyrer efter reglerne i Renteloven. 

4.0 Sælger har ret til at kræve stillet en bankgaranti, transport eller anden tilsvarende sikkerhed for fakturabeløbet eller dele heraf. 

Ansvar for fejl og mangler 

4.1 Køber er forpligtet til straks ved levering at undersøge det købte for synlige fejl og mangler, herunder at kontrollere mål, såsom længder, 

diametre mv. Sælger skal uden ugrundet ophold underrettes om eventuelle reklamationer, idet køber ellers er afskåret fra at gøre disse 

gældende. 

4.2 Såfremt køber konstaterer mangler ved det købte, som kan lægges sælger til last, har sælger ret og pligt til at afhjælpe disse mangler. 

Sælger kan forlange det købte fremsendt til sælgers adresse med henblik på udbedring. Omkostningerne til forsendelse frem og tilbage 

bæres af køber, med mindre køber kan godtgøre, at manglerne alene kan lægges sælger til last.  

4.3 Sælgers ansvar omfatter kun fabrikationsfejl, eller andre forhold, der kan lægges sælger til last. Reklamationen skal være kommet frem til 

sælger inden 1 år fra leveringstidspunktet, uanset om køber har påtaget sig en længere afhjælpningsperiode/garantiperiode for det an-

læg, hvori det købte indgår. Reklamationer ved fejl og mangler behandles efter følgende retningslinjer: 

4.3.1 Ved reklamationer refereres der til ES ordrenummer. 

4.3.2 Defekte dele og mangler erstattes uden beregning. Fragt betales af sælger. Defekte dele returneres til sælger, mærket med sæl-

ger’s ordrenummer. 

4.3.3 Omkostninger til udbedring dækkes kun efter forudgående aftale med sælger og til aftalte takster. 

4.3.4 Er reklamationen uberettiget kan sælger vælge at fakturere kunden for alle omkostninger inkl. det timeforbrug sælger har haft i 

forbindelse med sagen. 

4.4 Sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, dagbøder samt eventuelle følgeomkostninger, såsom ombyg-

ningsomkostninger. 

4.5 Sælger er ikke ansvarlig for: 

4.5.1 Anvendelse af produktet på andet køretøj eller til andet formål end specificeret fra sælgers side. 

4.5.2 Korrekt vedligeholdelse af sælgers produkt fra leveringstidspunktet. 

4.5.3 Installationsarbejde og tilbehør såsom montagedele, tilpasningsdele, underlag, ophæng, varmeisolering eller lignende, med min-

dre særskilt skriftlig aftale herom er indgået.  

4.5.4 Skader opstået som følge af: 

4.5.4.1 anvendelse på defekte eller modificerede køretøjer, eller køretøjer, hvor motoren ikke er vedligeholdt i henhold til fabrikkens 

forskrifter. 

4.5.4.2 forøgede emissioner af partikler, HC, CO eller NOX fra køretøjet. 

4.5.4.3 ukorrekt anvendelse og vedligeholdelse af sælgers produkt, herunder anvendelse ud over produktets specifikationer. 

4.5.4.4 bestemte driftsmæssige egenskaber ved det køretøj, som sælgers produkt anvendes på, såsom unormale driftsbetingelser, 

som sælger ikke skriftligt er gjort opmærksom på ved aftalens indgåelse. 

4.5.5 Skader opstået ved brand, forgiftning eller eksplosion. 

4.6 Et eventuelt erstatningskrav kan højst andrage den af køber betalte pris for det mangelbehæftede produkt, herunder ved en systemleve-

rance den betalte pris for den mangelbehæftede del af den samlede leverance. 

5.0 Produktansvar 

5.1 Sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab, så som følgeskader, driftstab, avancetab, dagbøder samt eventuelle følgeomkostnin-

ger, såsom ombygningsomkostninger. 

6.0 Tvister 

6.1 Eventuelle tvister vedrørende aftalen afklares ved Sø- og Handelsretten i København. 


