HPD BYG ApS Salgs- og leveringsbetingelser
Definitioner
Køber defineres som den person eller det selskab, som Køber Produkterne af Sælger.
Sælger defineres s
som udsteder fakturaerne på Produkterne
.
Salgsbetingelser defineres som disse Salgs- og Leveringsbetingelser.
Kontrakt defineres som enhver kontrakt mellem Sælger og Køber vedrørende salg og køb af Produkter
hvortil disse betingelser anvendes.
En ordre defineres som enhver individuel købsordre, hvad enten den afleveres som en eller flere ordrer.
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Salgsgrundlag
Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Salgsbetingelser viser sig at være i modstrid med påbudt national
lov, skal disse Salgsbetingelser modificeres til det mest begrænsede niveau, som det er muligt at håndhæve, og
sådanne modifikationer må på ingen måde have indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse
salgsbetingelser.
Enhver afvigelse fra artikel 1.3 i kontrakten mellem Sælger og Køber skal foregå på disse betingelser med
udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser (herunder vilkår og betingelser, som Køber foregiver, er gældende
ved en hvilken som helst købsordre, ordrebekræftelse, specifikation eller ethvert andet dokument).
Nærværende Salgsbetingelser skal have forrang for vilkår eller betingelser indeholdt i Købers ordre,
ordrebekræftelse eller på anden måde fremsendt af Køber.
Disse betingelser gælder for alle salg foretaget af Sælger, og enhver afvigelse fra betingelserne samt enhver
oplysning vedrørende Produkterne vil ikke have nogen effekt, med mindre de er udtrykkeligt aftalt. Køber
anerkender, at denne ikke har påberåbt sig på nogen erklæringer, løfter eller oplysninger givet af eller på vegne af
Sælger, som ikke er beskrevet i kontrakten. Intet i disse betingelser vil udelukke eller begrænse Sælgers ansvar
for bevidst urigtige oplysninger.
Alle ordrer eller accepter af tilbud på Produkter givet til Sælger af Køber vil blive anset for at være et tilbud fra
Købers side om at købe Produkter på disse betingelser, og som kan accepteres eller afslås af Sælger.
Ingen ordre afgivet af Køber skal skønnes acceptabel af Sælger, før en skriftlig anerkendelse af ordren er udstedt
af Sælger, eller (hvis det er tidligere i processen) Sælger leverer Produkterne til Køber.
Køber skal sikre, at betingelserne for ordren og alle gældende specifikationer er komplette og korrekte.
Ethvert tilbud er gældende i en periode på 30 dage fra tilbudsdatoen, forudsat at Sælger ikke tidligere har trukket
det tilbage.
Ordrer og specifikationer
Mængden og beskrivelsen af Produkterne skal være som fastsat i Sælgers tilbud eller i dennes skriftlige
anerkendelse af Købers ordre.
Alle prøver, tegninger, beskrivelser, specifikationer og reklamer fremstillet af Sælger samt eventuelle beskrivelser
eller illustrationer indeholdt i Sælgers kataloger eller brochurer er fremstillet eller udgivet med det ene formål at
give en omtrentlig idé om de Produkter, de beskriver, og sådanne elementer er derfor ikke en del af kontrakten og
kan ikke påberåbes af Køber.
Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i Produktspecifikationerne, som er nødvendige for at være i
overensstemmelse med gældende og ændrede sikkerheds- eller lovkrav, eller i tilfælde, hvor Produkterne skal
leveres, så de passer til Sælgers specifikationer, hvilket ikke har nogen fysisk effekt på deres kvalitet eller
anvendelse.
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Annullering og annulleringsgebyr
Ordrer, som er blevet accepteret af Sælger, kan ikke annulleres af Køber inden levering. Accepterede ordrer på
standardprodukter og farver kan alene annulleres ved skriftlig aftale med Sælger på den betingelse, at Køber
godtgør Sælger et annulleringsgebyr på 10 ti - procent af bruttosalgsværdien af den annullerede del af ordren.
Hvis Køber bliver nødt til at acceptere en annullering af en ordre fra sin egen kunde, kan Køber inden levering fra
Sælger tilsvarende annullere sin ordre/sine ordrer på standardprodukter og farver relateret til den pågældende
kunde ved at betale et annulleringsgebyr til Sælger på 5 - fem - procent af bruttosalgsværdien af den annullerede
ordre/de annullerede ordrer. Køber skal på forlangende forevise annullering fra sin kunde.
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Returneringer
Alle salg er endelige, og ingen refunderinger eller kredit vil blive tilbudt for Produkter, der returneres.
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Produkternes priser
Produkternes priser skal være den pris, som Sælger har fastsat i sit tilbud, som fremgår af gældende prislister,
eller som har den pris, der er aftalt skriftligt af Sælger og Køber. Sælger er berettiget til at ændre priserne, når
denne forinden orienterer Køber.
Produkter bestilt i tillæg til de Produkter, der er specificeret i kontrakten, er underlagt Sælgers normale priser.
Priserne er eksklusive moms og anden told, afgifter eller skatter.
Betalingsvilkår
Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal Køber betale prisen for Produkterne, herunder gældende moms, inden 30
dage fra datoen på Sælgers faktura.
Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal betaling for Produkterne foretages i DKK.
Hvis Køber forsømmer en betaling, helt eller delvis, på forfaldsdatoen, er Sælger - uden hensyn til andre
rettigheder eller godtgørelser, som er tilgængelige for Sælger, inklusive dem, der er beskrevet i artikel 8 og 9
nedenfor - berettiget til at afkræve Køber rente for overskredne betalinger af en størrelse på 2% pr måned, indtil
den fulde betaling foretages.
Køber er ansvarlig for at indhente eventuelle licenser eller samtykker vedrørende valutakontrol, der skønnes
nødvendige for import og brug af samt betaling for de bestilte Produkter, og Køber vil ikke blive løst fra sine
kontraktlige forpligtelser overfor Sælger, hvis det helt eller delvist mislykkes at indhente sådanne licenser eller
samtykker.
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Levering, forsinkelse og ikke-modtagne ordrer
Medmindre andet er aftalt skriftligt, foretages leveringer EXW Sælger Incoterms 2010. Produkterne leveres i
Sælgers standardemballage inklusive transportemballage, som Sælger skønner det nødvendigt.
I tilfælde af, at en ordre skal leveres som løbende leverancer, skal hver leverance udgøre en separat
kontraktleverance under henvisning til denne artikel 7.2 og 7.3. Sælgers forsømmelse af levering af enhver hel
eller delvis leverance i overensstemmelse med disse betingelser, eller ethvert krav fremsat af Køber i forbindelse
med delleverancer, vil ikke have nogen indflydelse på andre leverancer.
Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af SÆLGER, jf. pkt. 4.3, kan Køber ved at
give meddelelse herom til SÆLGER forlange levering og fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist. Køber
kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej heller følgetab, som følge af forsinkelse.
Ejendomsforbehold
Køber har ansvaret for Produkterne fra leveringstidspunktet ifølge Incoterm-aftalen. Ejendomsretten til
Produkterne overgår imidlertid ikke til Køber, før Sælger har modtaget det fulde beløb, som han er berettiget til i
forbindelse med: (I) Produkterne og (ii) alle andre beløb, som Køber skylder eller vil komme til at skylde Sælger i
en hvilken som helst sammenhæng.
Indtil ejendomsretten til Produkterne er overgået til Køber, skal Køber: (i) opbevare Produkterne forsvarligt; (ii)
opbevare Produkterne (omkostningsfrit for Sælger) adskilt fra alle andre af Købers eller tredjeparts varer på en
sådan måde, at de forbliver identificerbare som Sælgers ejendom; (iii) undgå at ødelægge, beskadige eller skjule
identifikationsmarkører eller emballage på eller i forbindelse med Produkterne; og (iv) holde Produkterne i en
tilfredsstillende stand samt holde dem forsikrede på Sælgers vegne for deres fulde pris og uden risiko.
Sælger er berettiget til at få betaling for Produkterne, uagtet at ejerskabet af Produkterne stadig er Sælgers.
Køber giver Sælger, dennes repræsentanter og ansatte en uopsigelig tilladelse til til enhver tid at have adgang til
ejendomme, hvor Produkterne fremstilles eller opbevares med henblik på at efterse dem eller for at hente dem i
tilfælde af Købers misligholdelse.
Ved opsigelse af kontrakten og uanset hvordan opsigelsen er kommet i stand, er Sælgers (men ikke Købers)
rettigheder som beskrevet i denne artikel 8 stadig gældende.
Sikkerhed for betaling
Hvis Køber på noget tidspunkt (i) forsømmer at modtage en levering; eller (ii) overskrider sin kreditramme; eller
(iii) betaler for sent; eller (iv) suspenderer sine betalinger til Sælger eller andre af Købers leverandører; eller (v)
bliver insolvent som beskrevet i artikel 8, eller (vi) hvis Køber efter Sælgers rimelige vurdering af en hvilken
som helst given årsag vil få vanskeligt ved at indsamle sine tilgodehavende, så er Sælger i sin ret til, uden ansvar
eller hensyn til andre rettigheder og redskaber i henhold til kontrakten, at disponere over de Produkter, som er i
transit, og suspendere eller annullere yderligere leverancer i henhold til kontrakten eller kræve betaling forud eller
tilfredsstillende sikkerhed for betaling i form af en on-demand-garanti fra en anerkendt international bank.
Ovennævnte bank skal alene være godkendt af Sælger.
Garantier og ansvar
Sælger garanterer, at Produkterne svarer til deres specifikationer ved leveringstidspunktet i henhold til
bestemmelserne i denne artikel 10. Denne garanti gives af Sælger og er underlagt følgende betingelser, og Sælger
har intet ansvar:
a) med hensyn til defekter i Produkterne, som skyldes tegninger, design eller specifikationer foretaget af Køber.
b) med hensyn til defekter i Produkterne, som skyldes almindelig slitage, beskadigelse, forsømmelse, unormale
funktionsforhold, opbevaring, forsømmelser ved brug og håndtering fra Købers side eller forsømmelse af at følge
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Sælgers vejledning (skriftlig eller mundtlig).
c) hvis Produkterne ikke bruges i overensstemmelse med specifikationen.
d) hvis den samlede pris for de leverede Produkter ikke er blevet betalt på forfaldsdatoen.
e) for dele, materialer eller udstyr, som ikke er fremstillet af Sælger, med hensyn til hvilke Køber kun vil være
berettiget til garantier, som producenten har givet til Sælger.
Køber skal undersøge Produkterne ved levering. Krav fra Køber, der er baseret på defekter i kvalitet, mængde,
vægt eller stand af Produkterne eller Produkternes manglende overensstemmelse med specifikationerne, skal
viderebringes til Sælger skriftligt inden 14 dage fra (i) leveringsdatoen eller (ii) (hvor defekten eller fejlen ikke
var åbenlys ved inspektion af rimelig karakter) datoen, hvor defekten eller fejlen blev eller burde være blevet
opdaget. Hvis Køber forsømmer at orientere Sælger som beskrevet ovenfor, skal Køber behandles som havende
frafaldet alle de krav i forbindelse med sagen, som Sælger skulle være blevet orienteret om.
Køber har bevisbyrden mht. beskadigelser, tab eller omkostninger, der er forårsaget af defekte Produkter i enhver
henseende.
I tilfælde af, at Sælger orienteres om et gyldigt krav i overensstemmelse med disse betingelser, skal Sælger efter
eget valg: (i) erstatte Produkterne (eller den aktuelle del) uden vederlag, eller (ii) reparere Produkterne efter
behov.
Sælgers ansvarsbegrænsning i henhold til kontrakten
I henhold til artikel 11.2 fastslår følgende bestemmelser Sælgers samlede økonomiske ansvar over for Køber
(herunder ansvar for handlinger eller udeladelser foretaget af Sælgers medarbejdere, repræsentanter og
underleverandører) med hensyn til: (i) brud på kontrakten; og (ii) defekter i forbindelse med eller Købers brug af
eller videresalg af Produkter, eller af Produkter, der indbefatter nogle af disse Produkter, og (iii) fremstillinger,
erklæringer eller skadevoldende handlinger eller undladelser, herunder forsømmelighed , som opstår i regi af eller
i forbindelse med kontrakten.
Alle garantier, betingelser samt andre vilkår, der følger af vedtægter eller love, er i det videst mulige omfang,
loven tillader, ekskluderet af kontrakten.
Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser Sælgers ansvar: (i) ved død eller personskade forårsaget af
Sælgers forsømmelighed; eller (ii) af enhver grund, hvor det ville være ulovligt for Sælger at udelukke eller
forsøge at udelukke sit ansvar, eller (iii) ved bedrageri eller afgivelse af bevidst urigtige oplysninger; eller (iv)
ved grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.
Under hensyntagen til pkt. 11.1 og 11.2 og hensyntaget til proportionaliteten mellem værdien er af Produkterne,
Sælgers fortjeneste og det potentielle tab, der potentielt kan opstå: Sælgers samlede ansvar i henhold til
kontrakten, tab, urigtige oplysninger, tilbagelevering eller andet, som opstår i forbindelse med udførelsen eller
den påtænkte udførelse af kontrakten, skal begrænses til 115 et hundrede og femten procent af kontraktprisen
for hver enkelt ordre. Skulle en individuel ordre blive udført over en periode på mere end 12 tolv måneder
(regnet fra første til sidste fysiske levering), skal Sælgers maksimale ansvar (som beskrevet i den foregående
sætning) yderligere begrænses til 100 hundrede procent af den akkumulerede fakturaværdi af Produkter, der
er leveret som del af nævnte individuelle ordre i den 12 tolv måneders periode, inden Sælgers modtagelse af
Købers orientering om eventuelle defekter.
Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for tab af fortjeneste, tab af forretningsaktiviteter og ansættelser,
havneafgifter, kajafgifter eller forringelse af goodwill i hver enkelt sag hvad enten disse tildragelser er sket
direkte, indirekte eller som følgevirkning eller andre krav om kompensation for indirekte eller følgetab eller beskadigelser af en hvilken som helst karakter og af en hvilken som helst årsag, som er opstået i regi af eller i
forbindelse med kontrakten.
Sælger kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser på ejendom forårsaget af Produkterne efter levering. Ej heller
kan Sælger holdes ansvarlig for beskadigelser på varer og ejendom fremstillet af Køber, herunder varer og
ejendom, som tilhører tredjepart.
Køber skal holde Sælger skadesløs fra og over for alle krav fra tredjepart, herunder fx krav om erstatning eller
udlæg, som måtte rejses over for Sælger i den udstrækning, at disse opstår og er forårsaget af eller i forbindelse
med Produkterne, deres brug eller reparation. Denne skadesløsholdelse gælder alle krav fra tredjepart af en
hvilken som helst art og med en hvilken som helst årsag, med undtagelse af krav, der vedrører død eller
personskade, og som er direkte forårsaget af grov uagtsomhed fra Sælgers side.
Sælger skal udvise passende hensyn, når han yder tjenester til Køber, og for at undgå enhver tvivl vil alle ydelser,
der leveres fra Sælger til Køber, herunder fx tekniske ydelser og rådgivning om overfladebehandling, være
underlagt bestemmelserne i denne artikel 11.
Force Majeure
Hverken Sælger eller Køber er ansvarlige eller anses for at handle i strid med kontrakten på grund af forsinkelse i
udførelse af, eller forsømmelse af at udføre nogen af deres forpligtelser i forbindelse med kontrakten, hvis
forsinkelsen eller forsømmelsen skete af (i) en årsag, der ikke var mulig at kontrollere, som (ii) ikke med
rimelighed kunne forudses ved udfærdigelse af kontrakten, og (iii) ikke skønnes at kunne være undgået eller
overvundet. Uden betydning og virkning for den almene gyldighed af det foregående, skal det følgende altid
anses som årsager uden for Sælgers eller Købers kontrol; eksplosion, stormflod, orkan, brand eller ulykke; krig
eller krigstrussel, sabotage, oprør, terrorisme, civile uroligheder eller rekvisition; handlinger, restriktioner,
bestemmelser, forbud eller forholdsregler af enhver art fra autoriteter relateret til regeringsmyndigheder eller
lokale myndigheder; import eller eksportbestemmelser eller embargoer; strejker, lockouts eller andre industrielle
handlinger eller erhvervskonflikter.
Intellektuelle ejendomsrettigheder
Køber opnår ingen ejendomsrettigheder med hensyn til immaterielle aktiver som fx know-how og ideer, herunder
patenter, patentansøgninger, tegninger, design, registrerede varemærker, domænenavne, software og teknisk
information samt ophavsret forbundet hermed, hvad enten disse ejendomsrettigheder er gjort tilgængelige for
(den af disse, der
Køber eller er blevet genereret som et resultat af kontrakten, og Sælger eller
måtte være relevant) forbliver eneejer af immaterielle aktiver i forbindelse med Produkterne.
Ophævelse
Begge parter kan ophæve en kontrakt i tilfælde af modpartens væsentlige misligholdelse af kontrakten eller i
tilfælde af modpartens insolvens, fx som det er beskrevet i artikel 8.
Generelt
Sælger er medlem af HPD Group ApS netværk af selskaber, og Sælger kan udføre alle sine forpligtelser eller
udøve sine rettigheder i regi af dette netværk, alene eller gennem et medlem af netværket, forudsat at dette
andet medlems handling eller undladelse skønnes alene at være Sælgers handling eller undladelse.
Sælgers og Købers rettigheder eller retsmidler ifølge kontrakten er uden betydning og virkning for andre
rettigheder eller retsmidler, såvel ifølge kontrakten som i andre tilfælde.
Intet frafald fra Sælger eller Købers side vedrørende brud på eller misligholdelse af kontrakten, herunder disse
betingelser, skønnes eller anses for at være et frafald vedrørende et efterfølgende brud på eller misligholdelse af
samme eller af enhver anden bestemmelse og skal på ingen måde have indflydelse på kontraktens øvrige vilkår.
Hvis en af kontraktens bestemmelser, herunder disse betingelser, af en ret, en domstol eller et juridisk
kompetent administrativt organ vurderes at være helt eller delvis ugyldig eller umulig at håndhæve, skal det
med forbehold for ugyldighed manglende grundlag for håndhævelse skønnes gennemførligt, og kontraktens
resterende bestemmelser samt øvrige bestemmelser skal fortsat have fuld gyldighed.
Købers rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakten må ikke gives til eller overføres til tredjepart uden
skriftligt samtykke fra Sælger.

Gældende love og tvister
Med mindre andet er aftalt skriftligt, er denne kontrakt underlagt dansk ret, og enhver tvist, der måtte opstå i regi
af eller i forbindelse med kontrakten, herunder spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller opsigelse,
skal henvises til og endeligt løses ved Sælgers hjemting som vedtaget værneting i første instans.

