SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Rapollo Resins - CVR nr. 2889 2470
1. ANVENDELSE
1.1.
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser
finder anvendelse for alle aftaler, der indgås om leverancer
fra Rapollo Resins APS, såfremt andet ikke følger af
ufravigelige lovbestemmelser eller udtrykkelig aftale mellem
parterne.
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser går forud
for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder
købers almindelige betingelser.

7.5.

7.6.

2. LEVERING
2.1.
Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ”ex
works”.
3. FORSINKELSE
3.1.
Kan Rapollo Resins APS ikke levere i rette tid, skal Rapollo
Resins APS give køberen meddelelse herom og samtidig så
vidt muligt angive det tidspunkt da levering påregnes at
kunne finde sted.
3.2.
Hvis forsinkelse ved levering skyldes nogen omstændighed,
som i henhold til punkt 9.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund
eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges
leveringstiden i det omfang, hvori det efter
omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden
forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter
udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
3.3.
Købers indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste
og andre økonomiske konsekvenstab som følge af
eventuel forsinkelse med levering for hvilken Rapollo
Resins APS bærer ansvaret, erstattes ikke.
3.4.
Varer forsinkelse med levering for hvilken Rapollo
Resins APS bærer ansvaret mere end 8 dage efter aftalt
leveringstid kan køberen ved skriftlig meddelelse til
Rapollo Resins APS kræve levering og fastsætte en
sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1
uge. Såfremt Rapollo Resins APS heller ikke leverer
indenfor den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold,
som køberen bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig
meddelelse til Rapollo Resins APS hæve aftalen for så vidt
angår den del af leverancen, som ikke kan tages i brug som
forudsat.
4. BETALING
4.1.
Med mindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til
betaling netto kontant ved levering.
4.2.
Betaler køber ikke til aftalt tid, har Rapollo Resins APS fra
forfaldsdagen at regne krav på morarente på 1,5% pr.
påbegyndt måned.
5. EJENDOMSFORBEHOLD
5.1.
Leverancen forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er
erlagt fuldt ud i den udstrækning et sådant
ejendomsforbehold er gyldig efter gældende ret.
6. LEVERINGSTOLERANCE
6.1.
Ved effektuering af ordrer betragtes levering af det bestilte
kvantum med en afvigelse på +/- 5% som rigtig (mangelfri)
opfyldelse.
7. ANSVAR FOR MANGLER
7.1.
Rapollo Resins APS er forpligtet til at afhjælpe alle mangler,
som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved
at foretage omlevering af leverancen i overensstemmelse
med punkterne 7.2. til 7.6 nedenfor.
7.2.
Køber er forpligtet til straks efter leverancens modtagelse at
foretage en omhyggelig modtagekontrol med henblik på at
konstatere, om leverancen er mangelfuld.
7.3.
Køber skal give skriftlig meddelelse om en mangel til
Rapollo Resins APS straks efter, at manglen har vist sig.
Afgiver køber ikke sådan meddelelse uagtet han har opdaget
eller burde have opdaget manglen, kan han ikke senere gøre
den gældende.
7.4.
Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i
henhold til punkt 7.3., skal Rapollo Resins APS afhjælpe
manglen ved foretagelse af omleverance uden ugrundet
ophold. Rapollo Resins APS skal selv bære omkostningerne,
herunder forsendelsesomkostningen i forbindelse med
omleveringens foretagelse.

Såfremt Rapollo Resins APS ikke inden rimelig tid
opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 7.4, kan
køberen skriftligt give Rapollo Resins APS en sidste frist
for opfyldelse, der ikke kan være kortere end 1 uge. Er
forpligtelsen ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist,
kan køberen hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde
del af leverance.
Bortset fra forpligtelsen til omlevering jfr. punkt 7.1. og
eventuel tilbagebetalingspligt i forbindelse med
ophævelse jfr. punkt 7.5, har sælgeren intet ansvar for
mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte
forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste
eller andre økonomiske konsekvenstab.

8.

ANSVAR FOR TINGSSKADE, FORVOLDT AF LEVERANCEN
(PRODUKTANSVAR)
8.1.
Køberen skal holde Rapollo Resins APS skadesløs i den
udstrækning, Rapollo Resins APS pålægges ansvar
overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som
Rapollo Resins APS efter punkt 8.2 og punkt 8.3 ikke er
ansvarlig for overfor køberen.
8.1.1.
Rapollo Resins APS er ikke ansvarlig for skade forvoldt
af leverancen:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens
leverancen er i køberens besiddelse
b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller på
produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast
ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge
af leverancen forårsager.
8.2.
I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt
arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske
konsekvenstab.
8.3.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part
straks underrette den anden part herom.
8.4.
Rapollo Resins APS og køber er gensidigt forpligtet til at
lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som
behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på
grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af
leverancen.
9.
ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
9.1.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt
de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som
parterne ikke er herre over, så som brand, krig,
mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende
omfang, oprør eller uroligheder, rekvirering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig
vareknaphed, svigtende tilførsel af råvarer, mangel på
transportmidler, restriktioner af drivkraft,
driftsforstyrrelser og uheld under produktion, mangler
ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.
Rapollo Resins APS er endvidere ansvarsfri i tilfælde af
påbud fra Dansk Arbejdsgiverforening om, at levering af
materialer og handelsvarer ikke må ske til brug i fag,
hvor der er konflikt.
Omstændigheder som nævnt medfører kun ansvarsfrihed,
såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne
forudses ved indgåelsen af aftalen.
9.2.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen
ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punkt 9.1. ufortøvet
skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og
ophør.
9.3.
Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige
leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen
ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens
opfyldelse hindres i mere end 30 dage af en begivenhed
som nævnt i punkt 9.1.
10. LOVVALG – VÆRNETING
10.1.
Tvistigheder i anledning af aftalen, leverancen og alt,
som har sammenhæng hermed skal afgøres efter Dansk
rets regler og ved Rapollo Resins APS’ hjemting, jfr. dog
punkt 8.4.

05. 11.2003

Rapollo Resins

1. ANVENDELSE
1.1.
Nedenstående standardbetingelser finder anvendelse, så-fremt parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem.
Fravigelser skal ske ved skriftlig aftale.
1.2.

2.

Ved produktionsopskrifter, forme og værktøjer forstås i det følgende produktions-udstyr eller materialer, som fremstilles
til løsning af en nærmere aftalt opgave.
MATERIALER DER FREMSTILLES ELLER SKAFFES AF LEVERANDØREN

Ejendomsretten
2.1.

Leverandøren har ejendomsretten til produktionsopskrifter og udførsel af produkter, uanset om kunden helt eller delvist,
direkte eller indirekte, har afholdt udgifterne hertil.

Kundens misligholdelse
2.2.

Annullerer kunden ordrer, aftager han ikke ordrer inden for de aftalte frister, eller træder han i konkurs, betalingsstandsning eller konstateret insolvens, er leverandøren berettiget til erstatning for sine udgifter til udvikling af kundespecifikke
produkter eller værktøjer. Erstatning beregnes under hensyntagen til den betaling, kunden har ydet for
produktionsudviklingen.

Betaling
2.3.

Hvor intet andet er aftalt, skal kunden betale for varer ex-works netto kontant.

Risiko
3.1

Såfremt produktionsopskrifter, forme og værktøjer leveres eller skaffes af kunden, bærer kunden i enhver henseende,
medmindre andet er aftalt, risikoen for, at forme og værktøjer er egnede til den ønskede produktion.

4.

TVISTER OG LOVVALG

4.1.

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammen-hæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse,
men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark.

4.2.

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk lov, såfremt ikke andet udtrykkeligt følger af aftalen.
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