SALGS- OG LEVERINGBETINGELSER FOR BROEN A/S
( herefter benævnt BROEN )
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ANVENDELSE AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra BROEN, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
PRODUKTINFORMATION, PRISLISTER M.V.
Oplysninger indeholdt i kataloger, prislister og anden produktinformation fra BROEN er alene bindende for BROEN, i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser til sådanne oplysninger. BROEN
forbeholder sig i øvrigt ret til uden varsel at foretage ændringer af oplysninger indeholdt i det nævnte materiale.
2.2 Alle tegninger og teknisk dokumentation, som overlades af BROEN til køber, forbliver BROENs ejendom. Materialet må således kun benyttes i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de af
BROEN leverede produkter og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.
3. PRISER OG LEVERINGSKLAUSUL
3.1 Medmindre andet er angivet, er samtlige priser i BROENs tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer i danske kroner (DKK) ekskl. moms, told, afgifter m.v. Medmindre andet er angivet i det nævnte
materiale, forbeholder BROEN sig ret til at foretage ændringer i priser indtil leveringstidspunktet som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter eller afgifter eller priser på produktionsmaterialer.
3.2 Medmindre anden leveringsklausul er skriftligt aftalt, sker levering i henhold til Incoterms 2010, EXW. De af BROEN oplyste priser er således i henhold til denne klausul.
3.3 De af BROEN oplyste priser er ekskl. omkostninger til emballage, herunder udgifter til emballage som skal sikre at produkterne ikke udsættes for skader under transport indtil det endelige
bestemmelsessted. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil europaller og rammer blive faktureret køber. Returnering af europaller og rammer accepteres ikke.
3.4 Ordre under 2.000 DKK netto fakturaværdi, eller tilsvarende konverteret valutaværdi, vil blive pålagt et minimumsgebyr på 200 DKK, eller tilsvarende konverteret valutaværdi.
4.
EKSPORT
4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, bærer alene køber ansvaret for, at de solgte produkter lovligt kan benyttes i købers hjemland og til de af køber forudsatte formål, herunder for produkternes eventuelle
godkendelse fra offentlige myndigheder eller private til import og anvendelse.
4.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, bærer alene køber alle rembursomkostninger (L/C) og omkostninger til eksternt verificeret dokumentation.
5.
ACCEPTFRIST FOR TILBUD
5.1 Såfremt BROEN afgiver tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt det ikke er accepteret af køber senest 30 dage fra tilbuddets dato.
6.
LEVERINGSTID
6.1 Medmindre andet er skriftligt angivet i BROENs tilbud eller ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det af BROEN angivne leveringstidspunkt anslået efter BROENs bedste skøn. Såfremt det angivne
leveringstidspunkt overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til BROEN kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 3 uger. Leverer BROEN ikke inden for denne
forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til BROEN annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som
måtte være forsinket. Herudover kan køber ikke rejse krav mod BROEN som følge af forsinkelse.
6.2 I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner eller anden force majeure eller force majeure-lignende situation, suspenderes BROENs leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den
pågældende hindring. Det præciseres herunder, at manglende eller forsinkede leverancer af materialer fra BROENs underleverandører betragtes som force majeure og således suspenderer BROENs
leveringstid. Såfremt hindringen medfører, at en leverance ikke kan finde sted eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder BROEN sig ret til at annullere aftalen.
7. BETALINGSBETINGELSER
7.1 Hvor tilsvarende kreditforsikringer kan opnås er BROENs betalingsbetingelser løbende måned fra fakturadato med tillæg på 30 dage.
7.2 Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregner BROEN en morarente, som udgør 1% pr. måned beregnet fra forfaldstidspunktet. Endvidere pålignes et administrationsgebyr på minimum 200 DKK, eller
tilsvarende konverteret valutaværdi, i forbindelse med rykkerskrivelser (eller maksimalt gebyr i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning).
7.3 Betaling med frigørende virkning kan alene ske til BROENs adresse, medmindre andet fremgår af fakturaen.
7.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af BROEN og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne
modkrav.
8.
EJENDOMSFORBEHOLD
8.1 BROEN forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer
BROENs ejendomsforbehold.
9.
FAKTURERING
9.1 BROEN udsteder og fremsender fakturaer elektronisk. Såfremt køber måtte kræve at fakturaer printes og fremsendes med post, vil et gebyr på 40 DKK, eller tilsvarende konverteret valutaværdi, gøres
gældende overfor køber.
10. ANSVAR FOR MANGLER OG PRODUKTANSVAR
10.1 Køber skal undersøge produkterne ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 7 dage
efter at manglen er eller burde være konstateret meddeles skriftligt til BROEN. Køber kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende over for BROEN senere end 1 år fra varens levering.
10.2 Efter BROENs valg afhjælpes mangler ved udbedring af manglen eller omlevering af de mangelfulde produkter.
En sådan omlevering og/eller udbedring af mangler vil finde sted snarest efter, at BROEN har modtaget produktet retur fra køber.
10.3 Returnering af varer accepteres kun for kurante standardvarer og kun efter forudgående skriftlig accept fra BROENs side. Fragtomkostninger vedr. returnering betales af køber. Refunderingen af
returnerede varer vil blive opgjort i henhold til oprindelig salgspris med et fradrag for at gøre varen salgsklar igen. Dette fradrag vil blive fastsat efter modtagelse og vurdering af varens tilstand, dog
minimum 30%.
10.4 Udover det i 10.1/10.2 anførte kan køber ikke rejse krav mod BROEN i anledning af fejl og mangler ved produkterne.
10.5 For skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter (produktansvar), er BROEN alene ansvarlig, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. BROEN hæfter
ikke for skade på købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervs-tingskader).
10.6 Specielt for messingprodukter fremhæves det, at BROEN ikke påtager sig noget ansvar for skader på produkterne eller skader som opstår fra produkterne som følge af spændingskorrosion, afzinkning
og galvanisk korrosion, medmindre BROEN skriftligt har påtaget sig et sådant ansvar. Såfremt BROEN skriftligt har påtaget sig et sådant ansvar finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser
anvendelse bortset fra nærværende pkt. 10.6.
11. GENERAL ANSVARSBEGRÆNSNING
11.1 BROEN anses for frigjort for enhver forpligtelse over for køber som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og
enhver anden omstændighed, som BROEN ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt
nævnte omstændigheder.
11.2 BROEN kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller
skader.
12. TVISTER OG LOVVALG
11.1 Enhver tvist mellem BROEN og køber i anledning af en aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved BROENs værneting.
BROEN skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.
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