
 
 

1. GYLDIGHED  

1.1 Disse Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder 

for alle tilbud, ordrer og leverancer fra Lampas A/S, CVR-nr. 41 96 93 93 (herefter 

”Selskabet”), til enhver kunde (herefter ”Køber”) (herefter samlet ”Partnerne”), med-

mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Selskabet er ikke bundet af vilkår frem-

sat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om Selskabet ikke har 

gjort indsigelse mod sådanne vilkår.  

2. PRODUKTINFORMATION & FORTROLIGHED: Alle oplysninger om vægt, dimensio-

ner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og 

anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det om-

fang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale. Selskabet er i øvrigt beret-

tiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet for at overholde gæl-

dende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller såfremt ændringen ikke påvir-

ker kvalitet eller ydelse. Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er 

udleveret af Selskabet før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver Selskabets ejen-

dom, og skal straks returneres til Selskabet på anfordring fra Selskabet. Omtalte ma-

teriale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller vi-

deregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Køber forpligter sig i øvrigt til 

generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om Selskabet, hvormed Køber bliver 

bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med 

Parternes samhandel. 

3. TILBUD: Afgiver Selskabet tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder til-

buddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest 30 dage fra tilbud-

dets dato.  

4. PRIS: Alle priser er i DKK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, 

og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW Inco-

terms® 2020 klausul, jf. nedenfor. Alle priser er i øvrigt opgivet under forbehold af, at 

der ikke inden levering sker ændringer i omkostninger uden for Selskabets kontrol, 

herunder enhver valutakursændring, regulering af momssatser, andre offentlige ud-

gifter eller væsentlige ændringer i omkostningen til arbejdskraft eller materiale eller 

andre omkostninger for leverandører, hvilket i påkommende tilfælde berettiger Sel-

skabet til forinden levering skriftligt at regulere den tilbudte pris tilsvarende. Udgifter 

i anledning af ændring af ordre, der er ønsket af Køber eller skyldes dennes forhold 

eller instruktion, herunder manglende videregivelse af nødvendige oplysninger, af-

holdes af Køber. For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af 

den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de 

ovennævnte omkostninger og med samme forbehold. 

5. LEVERING: Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne le-

veringstider EXW (Incoterms® 2020) Albuen 37, 6000 Kolding med forbehold for 

eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anvendelse af EXW betragtes varerne 

som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed 

for Købers afhentning på Albuen 37, 6000 Kolding. Såfremt der i ordrebekræftelsen 

er anført en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, så-

fremt leveringen sker i perioden en uge før den angivne dato. Er der angivet en kon-

kret uge som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker 

i perioden fra tre hverdage før. Leveringstiden er fastsat af Selskabet efter bedste 

skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt 

muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsin-

kelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen form for økono-

misk kompensation fra Selskabet.  

6. EMBALLAGE: Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returne-

ring af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage 

vil finde sted efter modtagelse og Selskabets godkendelse af emballagen.  

7. FORCE MAJEURE: I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a.: arbejdskon-

flikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har væ-

ret herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabota-

gehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, 

oprør, uroligheder, pandemier herunder restriktioner som følge af dette, mangel på 

driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknap-

hed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved le-

verancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyl-

des nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående ek-

sempler, er Selskabet berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. 

Køberen kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve ska-

deserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Selskabet.  

8. MANGLER & GARANTI: Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersø-

gelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler, 

der bliver eller burde være opdaget ved denne gennemgang, skal ske skriftligt til Sel-

skabet senest 8 dage efter varens modtagelse. Selskabet er berettiget til at afvise re-

klamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum. En reklamation skal 

fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler 

består. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren. Sel-

skabet har ret til enten at afhjælpe manglen, ombytte de mangelfulde varer eller yde 

et passende afslag i købesummen. Selskabets ansvar for mangler omfatter ikke fejl og 

mangler, som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foreta-

get af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning 

samt tilsidesættelse af den medfølgende drifts- og vedligeholdelsesvejledning.  For så 

vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde 

have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte ved levering, påtager Sel-

skabet sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter levering har fundet 

sted at foretage omlevering/afhjælpning, når der er tale om mangler, som skyldes 

materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for 

Selskabet, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler. Hvor Selskabet benytter un-

derleverandører, gælder garantien fra underleverandørens aflevering til Selskabet. 

Selskabets garanti for underleverandørens arbejde er ikke mere vidtgående end un-

derleverandørens garanti over for Selskabet. Selskabet accepterer byggeleverance-

klausulen i henhold til AB18 § 12, stk. 5 i henhold til kontraktunderskrivelse. Efter at 

risikoen for leverancen er overgået til Køber, har Selskabet intet ansvar for mangler 

ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende Betingelser. 

9. RETURNERING: Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale 

med billede dokumentation og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering 

sker for Købers regning og risiko med henvisning til Selskabets fakturanr. og dato på 

den oprindelige leverance. Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, nor-

malt med 80 % af fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der 

heri yderligere fratrækkes Selskabets eventuelle omkostninger til eftersyn og klargø-

ring/reparation. I det omfang Selskabet påføres forsendelsesomkostninger m.v., er 

Selskabet tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i 

Købers eventuelle krav mod Selskabet. 

10. PRODUKTANSVAR: Selskabet er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løs-

øre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. Selskabet er heller ikke 

ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori 

disse indgår. Selskabet er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller 

andet indirekte tab. 

I den udstrækning Selskabet måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, 

er Køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i samme omfang, som Selskabets 

ansvar er begrænset under disse Betingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod 

en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks 

underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme dom-

stol, som behandler erstatningskravene mod Selskabet i anledning af skade, som på-

stås forvoldt af en af Selskabets leverancer. Selskabets ansvar for produktskader kan 

aldrig overstige dækningen i Selskabets til enhver tid værende produktansvarsforsik-

ring.  

11. BETALING: Betalingsbetingelser er 14 dage netto medmindre andet fremgår af or-

drebekræftelsen. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet, som Selskabet ikke er an-

svarlig for, pålignes fakturabeløbet 2 % pr. påbegyndt måned samt et administrati-

onsgebyr. Selskabet forbeholder sig ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker 

ændringer i diskontorentesatsen. Køber er ikke berettiget til at modregne med even-

tuelle modkrav mod Selskabet, som ikke er skriftligt anerkendt af Selskabet, og har 

ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af 

nogen art.  

12. ANSVARSBEGRÆNSNING: Et erstatningskrav over for Selskabet kan ikke overstige 

fakturabeløbet for den solgte genstand. Selskabet hæfter ikke for driftstab, avance-

tab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår 

som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.  

13. EJENDOMSFORHOLD: Selskabet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, 

indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og 

andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.  

14. VÆRNETING OG LOVVALG: Som værneting for enhver tvist, som udspringer af 

nærværende aftale, er aftalt Selskabet’ hjemsted med værneting i Kolding. Dansk ret 

finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne. 

Salgs- og leveringsbetingelser Lampas A/S 


