
 
 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
FOR MØLLERS VÆRKTØJSFREMSTILLING 
I/S CVR-nr. 27243304 

 
1.0. Aftalegrundlag. 
1.1. Enhver aftale om levering af en ydelse eller et produkt fra 

Møllers Værkstøjsfremstilling I/S er underlagt nærværende 
Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, medmindre andet 
er skriftligt aftalt mellem Parterne.  

1.2. Nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser udgør sammen 
med Møllers Værktøjsfremstilling I/S’s tilbud og ordrebekræf-
telser det samlede aftalegrundlag vedrørende salg og levering 
af produkter til Kunden.  
 

2.0. Tilbud  
2.1. Møllers Værktøjsfremstilling I/S’s tilbud er gældende i 14 

dage fra datoen på tilbuddet, medmindre andet fremgår af 
tilbuddet, hvorefter tilbuddet bortfalder i sin helhed.  

2.2. Alle priser er eksklusive moms, eventuelle afgifter, emballage 
og fragt, hvis ikke andet er anført i tilbuddet.  
 

3.0. Ordre  
3.1. Endelig aftale om salg eller anden ydelse er først indgået med 

Møllers Værkstøjsfremstilling I/S, når Kunden har modtaget 
skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra Møllers Værktøjsfrem-
stilling I/S.  

3.2. Aftale anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne 
betingelser, med mindre Kunden skriftligt har reklameret her-
over senest 24 timer efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. 
 

4.0. Immaterielle rettigheder, tegninger og tekniske dokumen-
ter. 

4.1. Kundens tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende 
varen eller fremstillingen heraf, som overlades til Møllers 
Værktøjsfremstilling I/S i forbindelse med produktion af va-
ren, tilhører Kunden og kan kun anvendes i overensstemmel-
se med formålet med overgivelsen uden samtykke fra Kun-
den.  

4.2. Overlader Kunden tegninger og anvisninger på tilvirkning af 
varen til Møllers Værkstøjsfremstilling I/S, skal disse indehol-
de de nødvendige specifikationer for at produktionen kan 
gennemføres, idet Møllers Værkstøjsfremstilling I/S ikke råd-
giver om materialevalg m.v., medmindre det er udtrykkeligt 
aftalt med Kunden.  

4.3. Parterne er forpligtede til at forhindre, at tegninger, tekniske 
dokumenter og andre fortrolige oplysninger i større omfang, 
end nødvendigt, overgives til eller anvendes af ansatte, kon-
sulenter, underleverandører eller andre, som har eller kan få 
adgang til sådanne oplysninger. 
 

5.0. Levering, risiko og forsinkelse. 
5.1. Alle leverancer sker Ex Works (Ab Fabrik) Møllers Værktøjs-

fremstilling I/S’s forretningssted, Fabrikvej 6, 7700 Thisted), jf. 
Incoterms 2010, med mindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt 
andet leveringssted er aftalt mellem Parterne sker transpor-
ten inkl. evt. pålæsning for Kundens regning og risiko. 

5.2. Hvor der er aftalt en dato for seneste levering er Møllers 
Værkstøjsfremstilling I/S berettiget til at levere før denne da-
to. Hvor leveringstidspunktet er aftalt til et antal dage, regnes 
leveringstiden fra det tidspunkt, hvor Møllers Værkstøjsfrem-
stilling I/S har modtaget alle nødvendige specifikationer, teg-
ninger, tekniske oplysninger m.v. for ordrens gennemførelse.  

5.3. Ved forsinkelse er Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s er-
statningsansvar begrænset til købesummen for den forsin-
kede del af leverancen.  

5.4. Skyldes Møllers Værktøjsfremstilling I/S’s forsinkelse af leve-
ringen en ansvarsfrihedsgrund omfattet af punkt 14, forlæn-

ges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændig-
hederne skønnes rimeligt.  

5.5. Undlader Kunden at modtage varen på den aftalte dag, eller 
kan levering ikke ske af årsager nævnt i pkt. 14 hos Kunden, 
skal Kunden dække de omkostninger Møllers Værktøjsfrem-
stilling I/S pådrager sig i forbindelse med beskyttelse og for-
sikring af varen. Undlader Kunden at modtage varen ved leve-
ring, er Kunden desuagtet forpligtet til at erlægge den fulde 
købesum, som havde leveringen fundet sted.  
 

6.0. Undersøgelsespligt og reklamation  
6.1. Kunden er forpligtet til straks efter levering at foretage de 

fornødne undersøgelser af varen i henhold til Købelovens reg-
ler herom.  

6.2. Såfremt der foreligger en mangel ved produktet er Kunden 
forpligtet til at reklamere straks Kunden bliver bekendt med 
manglen.  

6.3. Såfremt Kunden har afgivet en reklamation og viser det sig, at 
der ikke foreligger en mangel, som Møllers Værkstøjsfremstil-
ling I/S bærer ansvaret for, har Møllers Værkstøjsfremstilling 
I/S ret til godtgørelse for arbejdet og de omkostninger rekla-
mationen har påført Møllers Værkstøjsfremstilling I/S. 
 

7.0. Mangler og misligholdelsesbeføjelser 
7.1. Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s ansvar omfatter alene 

mangler opstået i forbindelse med korrekt anvendelse af va-
ren. Ved berettiget og rettidig skriftlig reklamation er Møl-
lers Værkstøjsfremstilling I/S berettiget til uden ugrundet 
ophold og efter eget valg at foretage afhjælpning, omleve-
ring eller give Kunden et forholdsmæssigt afslag i købe-
summen, som i intet tilfælde kan overstige købesummen. 

7.2. Ved afhjælpning returneres varen/den mangelfulde del såle-
des, at Møllers Værkstøjsfremstilling I/S kan foretage repara-
tion eller udskiftning på sit forretningssted, medmindre Møl-
lers Værkstøjsfremstilling I/S finder det hensigtsmæssigt, at 
foretage reparationen hos Kunden,  

7.3. Enhver forsendelse, i forbindelse med reparation eller ud-
skiftning, skal ske for Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s reg-
ning og risiko. Kunden skal følge Møllers Værkstøjsfremstilling 
I/S’s instruktioner om forsendelsesmåden.  

7.4. Meromkostninger, som Møllers Værkstøjsfremstilling I/S 
påføres ved afhjælpning af mangler, som følge af, at varen be-
finder sig på et andet sted end det i Aftalen angivne bestem-
melsessted eller, hvis et sådant ikke er angivet, leveringsste-
det, påhviler Kunden.  

7.5. Kræver afhjælpningen af manglen en demontering og/eller 
montering som medfører indgreb i andet end varen, påhviler 
arbejdet og omkostningerne herved Kunden.  
 

8.0. Betaling 
8.1. Betaling skal ske i henhold til den i ordrebekræftelsen angivne 

valuta netto kontant 30 dage fra fakturadato, medmindre an-
det er skriftligt aftalt.  

8.2. Modregning er ikke mulig, hvis kravet er bestridt af Møllers 
Værktøjsfremstilling I/S og Kunden kan ikke udøve tilbage-
holdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, rekla-
mation. 

8.3. Ved manglende rettidig betaling tilskrives morarente fra 
forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.  

8.4. Har Kunden ikke, senest 3 måneder fra forfaldsdagen, betalt 
det forfaldne beløb, er Møllers Værkstøjsfremstilling I/S be-
rettiget til, ved skriftlig meddelelse til Kunden, at hæve Afta-
len og, foruden morarente, at kræve erstatning af Kunden for 
det tab, der er lidt i forbindelse med Kundens misligholdelse.  
 

9.0. Ejendomsforbehold 
9.1. Det solgte forbliver Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s ejen-

dom, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter 
og yderligere omkostninger er erlagt.  
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10.0. Garantier 
10.1. Der gives ikke særlig garanti for varen, mindre der er indgået 

særlig skriftlig aftale herom, idet købelovens reklamationsreg-
ler er gældende.  
 

11.0. Ansvarsbegrænsning 
11.1. Møllers Værkstøjsfremstilling I/S er på intet tidspunkt ansvar-

lig for mangler i videre omfang end det i punkt 7 anførte, eller 
pligtig til at erstatte indirekte tab, som eksempelvis drift- og 
avancetab, mistet salg, tid, goodwill m.v., idet en eventuel er-
statning ikke kan overstige købesummen, jf. ordrebekræf-
telsen.  

11.2. Møllers Værkstøjsfremstilling I/S er ikke ansvarlig for mang-
ler forårsaget af det materiale, som er valgt og/eller tilveje-
bragt af Kunden eller for konstruktioner, der er foreskrevet 
eller specificeret af denne, jf. tegninger m.v. 

11.3. Har Kunden forædlet eller omdannet varen eller indarbejdet 
det i andre materialer eller konstruktioner således, at Møllers 
Værktøjsfremstilling I/S ikke har mulighed for at foretage af-
hjælpning eller omlevering, bortfalder Møllers Værktøjsfrem-
stilling I/S’s ansvar for eventuelle mangler ved varen.  
 

12.0. Produktansvar 
12.1. Møllers Værktøjsfremstilling I/S er ansvarlig for personskade i 

henhold til Produktansvarslovens præceptive regler.  
12.2. Møllers Værktøjsfremstilling I/S’s fraskriver sig produktansvar 

på ethvert andet grundlag og er således ikke ansvarlig for: (1) 
indirekte tab og følgeskader, som eksempelvis drift- og avan-
cetab, tab af goodwill, tab af data eller omkostninger i forbin-
delse med reetablering heraf, eller (2) skade forvoldt af varen 
på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i 
Kundens besiddelse, eller (3) skade på produkter, der fremstil-
les af Kunden, hvori varen indgår. 

12.3. I den udstrækning Møllers Værkstøjsfremstilling I/S måtte 
blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er Kunden 
forpligtet til at holde Møllers Værkstøjsfremstilling I/S skade-
sløs i samme omfang, som Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s 
ansvar er begrænset efter nærværende Salgs- og Leveringsbe-
tingelser. 

12.4. Såfremt tredjemand rejser krav vedrørende produktansvar 
mod Møllers Værkstøjsfremstilling I/S eller Kunden, er Parter-
ne gensidigt forpligtede til omgående at underrette hinanden 
herom.  
 

13.0. Regresaftale 
13.1. Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s produkter er ikke beregnet 

til salg i USA og må således ikke af Kunden videresælges til 
USA. 

13.2. Såfremt Møllers Værkstøjsfremstilling I/S´s produkter i strid 
med ovenstående bestemmelse videresælges til USA, og Møl-
lers Værkstøjsfremstilling I/S ifalder et produktansvar som 
følge heraf, har Møllers Værkstøjsfremstilling I/S fuld regres 
overfor Kunden, som har videresolgt produkterne. 

13.3. Ifalder Kunden et produktansvar i USA, som følge af videre-
salg af produkterne i strid med bestemmelsen i punkt 13.1, 
kan Kunden ikke gøre regres overfor Møllers Værkstøjsfrem-
stilling I/S. 
 

14.0. Force majeure 
14.1. Møllers Værkstøjsfremstilling I/S er ansvarsfri for manglende 

eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, 
krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller 
indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, ek-
sport- og/eller importforbud eller nogen anden årsag, som 
ligger uden for Møllers Værkstøjsfremstilling I/S’s kontrol, og 
som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leverin-
gen af varen.  

14.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt 
ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udsky-
des leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, 
og levering til den således udskudte leveringstid anses i den 
forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal på-
regnes at ville vedvare længere end fire uger, er Møllers 
Værkstøjsfremstilling I/S såvel som Kunden berettiget til at 
hæve aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 

14.3. Ønsker en part at påberåbe force majeure, skal denne straks 
skriftligt underrette den anden part om dens opståen og op-
hør.  
 

15.0. Lovvalg og værneting 
15.1. Enhver tvist mellem Parterne i anledning af købet og ethvert 

forhold som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter 
dansk ret.  

15.2. Alle tvister skal afgøres ved en dansk domstol med retten i 
Holstebro som aftalt værneting.  

15.3. Er særlig fagkundskab nødvendig, kan sagen anlægges ved Sø- 
og Handelsretten i København. 

 
Nærværende salgs og leveringsbetingelser er gældende fra den 26. 
september 2016. 
 


