SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER MARSØ PLAST A/S

1. INDLEDNING / ANVENDELSE
Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig
aftale.
Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for MARSØ PLAST A/S
(CVR nr. 32 67 21 67), med mindre skriftlig accept fra vores side foreligger.

2. AFTALEGRUNDLAG
2.1 OPLYSNINGER & BESKRIVELSER: Alle oplysninger om pris, vægt, dimensioner, kapacitet, styrke og andre
tekniske specifikationer i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, brochurer, billedmateriale og
prislister m.v. er omtrentlige og kun bindende for MARSØ PLAST, såfremt der i skriftligt aftalemateriale
udtrykkeligt er henvist til sådanne oplysninger. MARSØ PLAST er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle fejl
eller undladelser i informationsmateriale om produkter omfattet af MARSØ PLASTs leverancer, i det
omfang sådant informationsmateriale er udarbejdet af MARSØ PLASTs leverandører og ikke er godkendt
af MARSØ PLAST A/S.
2.2 AFTALEGRUNDLAG: Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det
samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde
meddelt til virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
2.3 TILBUD & ACCEPT: Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser
er excl. moms og eventuelle andre statsafgifter. Ved tilbud gælder der en vedståelsesfrist på 30 dage,
medmindre andet er angivet i tilbuddet.
2.4 PRISER: Medmindre andet er aftalt, er de af MARSØ PLAST opgivne priser kontant-priser ekskl. moms,
emballage og fragt.
Priserne er baseret på de på opgivelsestidspunktet gældende valutakurser, told- og afgiftssatser samt
aktuelle priser fra MARSØ PLASTs egne leverandører.
2.5 ORDRE & ORDREBEKRÆFTELSER: Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede
ydelser til MARSØ PLAST skriftligt. MARSØ PLAST tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre
på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter
modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.
2.6 ÆNDRINGER & TILLÆG: Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har
aftalt dem skriftligt.

3. LEVERING:
3.1 MARSØ PLAST leverer alle solgte produkter og reservedele på den i ordrebekræftelsen angivne adresse i
Danmark eller andet land i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2010 ”EXworks” ,
medmindre andet er skriftligt aftalt. Forsendelsen sker således for kundens regning og risiko. Såfremt
kunden ønsker en leverance særlig beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage
alene efter forudgående skriftlig aftale og kunden betaler alle omkostninger herved.
3.2 MARSØ PLAST leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af
virksomhedens ordrebekræftelse. Evt. leveringstid oplyst i tidligere afgivet tilbud er kun vejledende
leveringstid.
3.3 Er leveringstiden i ordrebekræftelsen angivet med bestemt dato, anses en levering for rettidig, såfremt
leveringen sker senest 1 hverdag efter den angivne dato. Er leveringstiden i ordrebekræftelsen angivet
med en bestemt leveringsuge, anses en levering for rettidig, såfremt leveringen er sket senest 3 hverdage
efter udløbet af den angivne leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet
at leveringstiden er fast.

3.4 Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra
underleverandører, uanset årsagen hertil.

4. FORSINKELSE AF LEVERING:
4.1 Hvis virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser,
informerer virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet
leveringstid.
4.2 I tilfælde af forsinket levering fra virksomhedens side, som kunden er uden ansvar for, skal kunden
skriftligt reklamere straks. Hvis virksomheden undlader, at levere produkter, reservedele eller tilknyttede
ydelser senest 5 dage efter skriftligt påkrav fra kunden, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er
berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden. Kunden har ikke andre
rettigheder i anledning af forsinket levering.

5. SÆRLIGE VILKÅR FOR SVEJSE- OG ANDRE ARBEJDER:
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal kunden for egen regning stille bemandet, mobilt løftegrej samt det
nødvendige antal medhjælpere til rådighed for MARSØ PLAST i hele arbejdsperioden. Kunden har det fulde
ansvar for nævnte grej og mandskab.
Kunden/ Entreprenøren stiller bemandet mobilt løftegrej samt nødvendig medhjælp til rådighed ved flytning af
udstyr inkl. Container til nyt svejsested.
Enhver transport af varerne efter deres levering sker for kundens egen regning, risiko og ansvar, herunder
transporten til og fra arbejdspladsen, ligesom MARSØ PLAST ikke bærer noget ansvar for de forhold, hvorunder
varerne opbevares, og den behandling, de udsættes for af andre end MARSØ PLAST.
Inden MARSØ PLAST påbegynder arbejdet, påhviler det kunden at foretage den afmærkning af arbejdspladsen,
som kræves, og at gøre udtrykkeligt opmærksom på eventuelle udgravninger eller lignende farlige forhold på
arbejdspladsen.
At vi kan arbejde op til ca. 10 timer r. Dag. Ventetid og evt. Gravsvejsning debiteres efter timeforbrug.
Indsamlet affald i forbindelse med svejsning bortskaffes af entreprenøren/ kunden.

6. MANGLER:
6.1 Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over
mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 8 dage efter varernes modtagelse.
6.2 Virksomhedens ansvar omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:
6.2.1 Almindelig slitage,
6.2.2 Opevaring eller ændring udført af andre end Virksomheden, og
6.2.3 Andre forhold, som MARSØ PLAST er uden ansvar for.

7. PRODUKTANSVAR:
7.1 MARSØ PLAST A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
7.2 MARSØ PLASTs ansvar over for kunden uanset årsagen, herunder i tilfælde af forsinkelse og fejl
og mangler ved produktet, er begrænset til det beløb, der er faktureret for den pågældende
ydelse eller produkt, der er årsag til skaden/tabet. Virksomheden er således under ingen
omstændigheder erstatningsansvarlig for kundens driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser,
tabt produktion, tid, goodwill eller andre indirekte tab eller følgeskader. Ansvarsbegrænsningen
gælder ikke, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8. BYGGELEVERANCEKLAUSUL:
Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt

det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor
vanskelighed - kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan
gøres gældende direkte mod os.
Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang vor egen leverance er mangelfuld
og endvidere kun i det omfang, der følger af vort eget kontraktforhold med vor køber.

9. FORCE MAJURE:
MARSØ PLAST A/S er berettiget til ansvarsfrit at frigøre sig for sine leverings- og afhjælpningsforpligtelser, i det
omfang de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde at opfylde på grund af brand, eksplosion,
naturkatastrofe, epidemi, krig, terror, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende
militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout
eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter uden for MARSØ PLASTs kontrol, hvad enten de gør sig
gældende hos MARSØ PLAST selv eller hos MARSØ PLASTs leverandører.
10. FORTROLIGHED:
10.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens
erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
10.2 Kundens forpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter
samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
11. RET & VÆRNETING:
Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter
dansk ret ved dansk domstol.

