September 2017

Salgs- & leveringsbetingelser for Skanda A/S
1. Gyldighed: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt
aftalt.

2. Tilbud: Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder
tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbudets dato.

3. Pris: Alle priser er sædvanligvis i danske kroner og eksklusiv moms, men med forbehold for dokumenterede ændringer i
valutakurser, told, skatter afgifter o. lign., som vedrører den aftalte leverance.

4. Betaling: Betaling skal, hvis ikke andet er aftalt, ske ifølge den på aftaletidspunktet gældende branchekutyme. Fra
forfaldsdatoen er sælger berettiget morarente svarende til gældende branchekutyme.

5. Levering: I mangel af særlig aftale vil levering ske ab fabrik. Opgivne leveringstider er ansat efter sælgers bedste skøn, men
er uden forbindende, og forsinkelser berettiger ikke køber til annullering af ordren, medmindre fabrikken indgår herpå.
Sælger påtager sig ikke bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab.

6. Tegninger, beskrivelser og prøver m.v.: Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstilling af leverancer eller
dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. De må ikke uden dennes
tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede materiale og må ikke af
køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På
købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende instruktion.

7. Produktændringer: Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan
ske uden skade for køber.

8. Reklamation: Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug
kræver. Hvis køber vil på råbe sig en mangel, skal køber, senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give
særlig skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget
manglen, og han ikke reklameret som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

9. Mangler: Sælger er alene ansvarlig over for køber i det omfang, sælgers leverandør er ansvarlig over for sælger.
Varer, der på grund af fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige inden for en rimelig tid, ombyttes efter foretagen
undersøgelse hos leverandøren, og efter at denne har godkendt reklamationen. Dog ydes materialeerstatning kun i samme
omfang som erstatning kan opnås hos leverandøren. Sælger yder ikke godtgørelse for udgifter eller skader, som sådanne
fejl i øvrigt måtte have forårsaget køberen, medmindre, og da i det omfang, den pågældende leverandør erstatter disse.
Defekte dele skal på forlangende indsendes fragtfrit til sælger. Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag
i købesummen, erstatning eller tilbageholdelse af betaling for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden
sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

10. Indirekte tab/Ansvar: Sælger er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af
aftalen, herunder tab, som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Kontrol og prøvning sker på
grundlag af den viden og den teknik som Skanda var i besiddelse af på kontrol– eller prøvningstidspunktet. Skanda er ikke
ansvarlig, dersom senere udvikling viser, at Skandas viden var mangelfuld eller urigtig på kontrol- eller
prøvningstidspunktet. Forårsager et af kundens produkter skade, har Skanda intet ansvar for en sådan skade, dersom den
skadevoldende adfærd er foretaget af kunden, før Skandas prøvningsrapport vedrørende produktet er afgivet. Forårsager et
af kundens produkter skade, har Skanda intet ansvar for en sådan skade, dersom det skadevoldende produkt ikke konkret
har været prøvet af Skanda, medmindre kunden godtgør, at det skadevoldende produkt er identisk med et af Skanda
konkret afprøvet produkt. Forårsager et af kundens produkter skade, har Skanda intet ansvar for en sådan skade, dersom
skaden skyldes en egenskab ved produktet, eller en anvendelse af produktet, som ikke er prøvet og beskrevet i
prøvningsrapporten, eller som afviger fra Skandas beskrivelse i prøvningsrapporten af produktegenskaben eller en mulig
produktanvendelse. Skanda har intet ansvar for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af udtalelser fra
Skanda, hvis det er angivet at udtalelsen bygger på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering. Såfremt det
dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra Skandas side, kan Skandas ansvar for skade, med mindre
andet udtrykkelig er aftalt, aldrig overstige 3 gange Skandas vederlag for den konkrete opgave, dog maksimalt det anførte
beløb på forsikringspolicen. Nedlægges der i en sag mod Skanda en påstand om erstatning, som rækker ud over
ovenstående fastsatte grænser for Skandas ansvar, er kunden pligtig til at overtage føringen af en sådan sag, dersom
Skanda fremsætter begæring om dette og uden omkostninger for Skanda. I det omfang Skanda måtte blive pålagt et ansvar
- eller måtte afholde udgifter i øvrigt - som rækker udover ovenstående fastsatte grænser for Skandas ansvar, er kunden
pligtig til at holde Skanda skadesløs for et sådant ansvar.

11. Returnering: Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returvare krediteres efter fradrag af
returneringsomkostninger aftalt mellem køber og sælger. Varer, der er leveret for mere end tre måneder siden, kan
ingensinde returneres.

12. Produktansvar: For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Ved driftsoperation med produkthåndtering til/fra tank til/fra
skib/lastbil er Skandas dækning begrænset til de betingelser der fremgår af Skandas til enhver tid gældende
forsikringsbetingelser. Det er bygherres ansvar at tegne en montage- og entrepriseforsikring.

13. Transport af rettigheder: Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand.
14. Tvistigheder: Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres af de
almindelige danske domstole i henhold til reglerne i retsplejeloven.

