Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
for Prodan A/S

1. Generelle bestemmelser:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde-/leverandørforholdet med Prodan A/S, CVR-nr. 32667678 (”Prodan”), hvor Prodan er
sælger, medmindre der foreligger en anden skriftlig aftale mellem Prodan og den pågældende kunde, som fraviger en eller flere af nedenstående salgs- og
leveringsbetingelser.
De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af kunden anførte eller fremsendte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre Prodan
skriftlig og udtrykkeligt har accepteret sådanne.
2. Tilbud og accept:
Ved kundens accept af Prodans tilbud, accepterer kunden samtidigt, at Prodan kan være berettiget til at opkræve en højere pris fra kunden end prisen angivet i tilbuddet,
hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. nedenfor i punkt 3.
3. Priser:
Såfremt Prodan modtager kundens accept af Prodans tilbud senere end 5 dage efter, at Prodan afgav tilbuddet til kunden, er Prodan berettiget til at opkræve en højere pris
end prisen angivet i tilbuddet i det omfang priserne på råmaterialer eller lignende, som er nødvendigt for Prodans opfyldelse af leverancen til kunden, er steget fra
tidspunktet for Prodans afgivelse af tilbuddet til kunden og frem til tidspunktet for kundens accept af Prodans tilbud, jf. hertil punkt 2.
Prodans priser er excl. emballage, fragt, forsikring og moms.
4. Betalingsbetingelser:
Alle betalinger skal ske senest 30 dage netto, såfremt ikke andet fremgår af ordrebekræftelse fra Prodan. Der påløber morarenter i henhold til rentelovens sats, fra
tidspunktet, hvor betaling skulle have været erlagt og til betaling sker
5. Ejendomsforbehold:
Det leverede forbliver Prodans ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.
6. Levering og forsendelse:
Leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker. Prodan fastsætter den estimerede leveringstid. Prodan påtager sig dog ingen forpligtelser med hensyn til
nøjagtigt at overholde kundens ønskede leveringstider. Levering sker ab fabrik/ex works (Incoterms 2012), såfremt ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen fra Prodan.
Efter kundens anmodning foranlediger Prodan, for kundens regning og risiko, varerne transporteret til ethvert af kunden anvist sted i Danmark, hvortil der er farbar vej.
7. Annullering, udskydelse og returnering:
Annullering og udskydelse af levering af ordrer på kundens foranledning kan kun ske efter forudgående aftale og mod betaling af Prodans omkostninger forbundet
hermed. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod betaling af et gebyr. Returnering sker for kundens regning og risiko. Specielt forarbejdede varer
eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.
8. Forsinkelse:
En eventuel fastsat leveringstid forstås som en estimeret leveringstid, jf. ovenfor i punkt 6, og Prodan er således ikke i forsinkelse, hvis den estimerede leveringstid
overskrides for eksempel som følge af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure forhindrer leveringen til det estimerede tidspunkt, eller som følge af at
leveringen i øvrigt forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer, uforudsete forsinkelser i fabrikationen eller forhold i øvrigt som er forårsaget af Prodans
leverandører. I tilfælde af forsinkelse er kunden ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Prodan. Kunden er således eksempelvis ikke berettiget
til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.
9.
a)

Ansvar for mangler:
Kvantitetsmangler:
Leveres den aftalte mængde ikke fuldt ud, skal kunden reklamere straks efter modtagelsen for at kunne gøre mangler gældende. Reklamation skal ske direkte til
Prodan, samt ved påtegning på et eventuelt fragtbrev. Kunden har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne foretaget snarest ved
efterlevering. Sker efterlevering ikke inden rimelig tid, kan kunden kræve erstatning for dokumenteret tab, dog maksimeret af mængdeafvigelsens forholdsmæssige
andel af fakturabeløbet.

b)

Kvalitetsmangler:
Som kvalitetsmangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations-, og materialefejl ved de leverede varer og fejlagtigt udførte arbejdsydelser.
Kvalitetsmangler der skyldes kundens anvisning, det af kunden udleverede materiale eller ikke entydig identifikation af korrekt tegningsversion kan ikke gøres
gældende. Kunden bør derfor sikre sig at en sådan anvisning af materialer er korrekt. Kunden skal så snart det er muligt foretage en rimelig undersøgelse af varerne.
Kvalitetsmangler som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse kan alene gøres gældende, såfremt kunden reklamerer direkte til Prodan inden 8 dage fra
manglen er eller burde være konstateret af kunden, dog senest 30 dage efter varen er leveret til kunden.
Ved synlige mangler og transportskade skal kunden endvidere påtegne eventuelt fragtbrev og omgående henvende sig til det transportselskab, som har ansvar for
transporten (post, bane, fragtmand ect.) samt til Prodan, da kunden ellers i modsat fald fortaber retten til at påberåbe sig sådanne mangler. Kundens reklamation over
mangler ved leverede varer, skal under alle omstændigheder være skriftlig og være kommet frem til Prodan senest 1 år efter tidspunktet for levering af de
pågældende varer. Prodan kan til enhver tid gøre kundens forsinkede reklamation gældende, selvom Prodan måtte have indledt forhandlinger med kunden om de
pågældende mangler. Kunden har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne, som foretages snarest efter reklamation over manglen er
kommet frem til Prodan ved udbedring, omlevering eller efterlevering. Prodan afgør, hvorledes afhjælpning skal ske. Omkostninger til nedtagning, installation mv. i
forbindelse med udbedringen afholdes af kunden.

c)

I tilfælde af at kunden leverer materiale til Prodan, enten som råvare eller som delvis forarbejdet materiale, og såfremt dette materiale beskadiges eller bortkommer,
kan Prodan maksimalt blive ansvarlig for materialets kostpris excl. forarbejdning og kan ikke forpligtes til at betale andet herudover.

10. Generel ansvarsbegrænsning:
Prodans totale ansvar for leverancen, herunder i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af materiale, som er leveret af kunden til Prodan, jf. hertil pkt. 9, c), er til enhver
tid begrænset til maksimalt i alt 30 % af salgsprisen for den pågældende leverance excl. moms, fragt mv. Prodan er i intet tilfælde ansvarlig for (i) driftstab, (ii) tidstab,
(iii) avancetab, (iv) produktionstab, (v) tabt arbejdsfortjeneste, og (vi) krav mod kunden fra tredjemand som følge af kundens kontraktforhold med tredjemand, herunder
for eksempel, men ikke begrænset til, konventionalbøder, uanset om kundens tab under (i)-(vi) kvalificeres som direkte eller indirekte tab, eller nogen form for indirekte
tab og/eller følgetab, medmindre tabet forårsages af Prodans forsætlige handlinger eller grove uagtsomhed.
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11. Produktansvar:
Prodan er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre forårsaget af de leverede varer, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Prodan,
og Prodans ansvar er til enhver tid begrænset til maksimalt DKK 5 millioner pr. begivenhed. Prodan er ikke ansvarlig for skade på og skade forvoldt af produkter, der er
fremstillet af kunden eller for skade på og skade forvoldt af produkter, hvori de af Prodan leverede varer indgår. I den udstrækning Prodan måtte blive pålagt
produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Prodan skadesløs i samme omfang, som Prodans ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 11.
Prodan er i intet tilfælde ansvarlig for (i) driftstab, (ii) tidstab, (iii) avancetab, (iv) produktionstab, (v) tabt arbejdsfortjeneste, og (vi) krav mod kunden fra tredjemand som
følge af kundens kontraktforhold med tredjemand, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, konventionalbøder, uanset om kundens tab under (i)-(vi) kvalificeres
som direkte eller indirekte tab, eller nogen form for indirekte tab og/eller følgetab, medmindre tabet forårsages af Prodans forsætlige handlinger eller grove uagtsomhed.
Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Prodan på grundlag af en skade eller et tab,
som påstås forårsaget af defekt ved de af Prodan leverede varer.
12. Certificering m.v.:
Prodan er ikke ansvarlig for, at de af Prodan leverede varer og/eller tjenesteydelser eller et produkt, hvori det af Prodan leverede indgår eller er tiltænkt til at indgå, kan
opnå og/eller opfylde kravene til nogen form for certificering, mærkning, tilladelse eller lignende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem Prodan og kunden.
13. Immaterielle rettigheder:
Enhver immateriel rettighed eller anden rettighed, herunder patenter, brugs-modeller, design, varemærker, copyright, knowhow m.v. udviklet af Prodan i forbindelse med
opfyldelsen af aftaler mellem Prodan og kunden skal til enhver tid være Prodans eksklusive ejendom, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
Der sker ikke nogen overgang af immaterielle rettigheder i forbindelse med levering af varer. Prodan bevarer således alle sine immaterielle rettigheder og andre
rettigheder, herunder patenter, brugsmodeller, design, varemærker, copyright, knowhow m.v. relateret til varerne og al dokumentation udarbejdet af Prodan, som er
relateret til varerne, er til enhver tid Prodans eksklusive ejendom, og kunden skal til enhver tid respektere sådanne rettigheder, uanset om rettighederne er registrerede
eller ej.
14. Ansvarsfrihed:
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Prodan, såfremt de forhindrer opfyldelse af Prodans forpligtelser i forhold til kunden eller gør opfyldelsen særlig
byrdefuld: brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter uden for Prodans herredømme, hvad
enten de gør sig gældende hos Prodan eller hos Prodans leverandører.
15. Ugyldighed:
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser måtte blive erklæret for retsstridige og ugyldige og derved ikke kan håndhæves,
påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
16. Lovregler og værneting:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, aftaler mellem Prodan og kunden og enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå heraf, afgøres efter dansk rets regler, bortset
fra de internationale lovvalgsregler og CISG, ved de almindelige domstole ved Prodans hjemting.
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