
 

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DANTRAFO 

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbe-
tingelserne”) gælder for alle leverancer af produk-
ter (”Produkter”) fra selskaber indenfor Dantrafo-
koncernen (hver for sig betegnet ”Dantrafo”) til 

enhver kunde (”Køber”). Ved Dantrafo-koncernen 
forstås selskaber, der direkte eller indirekte kon-
trolleres af Dantrafo Holding A/S gennem aktiebe-
siddelse eller stemmerettigheder. Dantrafo er ikke 
bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra 
Leveringsbetingelserne, herunder vilkår indeholdt i 
Købers indkøbsbetingelser eller lignende, medmin-

dre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Dan-
trafo og Køber.  
 
1. Tilbud og aftalegrundlag 

Købstilbud er først accepteret, når Køber har mod-
taget Dantrafos skriftlige, herunder elektroniske, 
accept af tilbuddet eller Dantrafo inden for accept-

fristen har modtaget skriftlig, herunder elektro-
nisk, overensstemmende accept fra Køber på et af 
Dantrafo afgivet tilbud. Dantrafos tilbud er bin-
dende for Dantrafo i 30 dage fra tilbuddets dato, 
medmindre andet er angivet i tilbuddet. 
 

2. Leveringsbetingelser og risikoens overgang 
Produkterne leveres ab fabrik Lemvig (INCOTERMS 
2000) eller et sådant andet sted i Danmark med-
delt af Dantrafo. Ved manglende oplysning fra Kø-
ber om transportform kan Dantrafo afsende Pro-
dukterne til Køber med en af Dantrafo valgt trans-

portform. Alle Dantrafos omkostninger som følge 

heraf betales af Køber, og transporten sker for Kø-
bers risiko.  
 
3. Forsinkelse 
Såfremt Dantrafo ikke leverer til aftalt tid, kan Kø-
ber skriftligt kræve omlevering og fremsætte en 
endelig, rimelig frist herfor på ikke mindre end 14 

dage. Sker levering ikke inden for denne frist, er 
Køber berettiget til at hæve købet og kræve er-
statning for dokumenteret direkte tab. Herudover 
kan Køber ikke rejse krav mod Dantrafo som følge 
af forsinkelse. Købers erstatning for tab kan ikke 
overstige et beløb svarende til 10% af prisen på 

den del af leverancen, som er forsinket.   

 
4. Priser 
Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført i tilbud eller 
ordrebekræftelse, er priser for Produkter angivet 
eksklusive moms og/eller andre omsætningsafgif-
ter, told og andre offentlige afgifter. Dantrafo for-

beholder sig ret til at regulere de aftalte priser for 
ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakurs-
ændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, 
materialeprisstigning, ændringer i arbejdslønnin-
ger, statsindgreb og andre forhold, som Dantrafo 
ikke kunne forudse ved kontraktens indgåelse. 
  

5. Betalingsvilkår 
Betaling skal ske i overensstemmelse med de på 

fakturaen anførte betalingsbetingelser. Fra for-
faldstid debiteres morarente på 1,5% per måned. 
Alle omkostninger, herunder bank- og andre geby-
rer i forbindelse med kreditkøb, betales af Køber. 

Ved forsinket betaling pålægges rykkergebyrer på 
DKK 100 pr. afsendt rykker. Erlægges købesum-
men eller dele heraf ikke rettidigt, forfalder rest-
købesummen for samtlige leverede varer til øje-

blikkelig betaling uden hensyn til tidligere aftalte 
kreditbetingelser. Dantrafo er i så fald berettiget 
til, med omgående virkning, at standse yderligere 
leverancer og annullere resterende kontrakter for 
endnu ikke leverede varer helt eller delvist. I til-
fælde af at Dantrafo har indkøbt råvarer til Købers 
produkter og/eller oparbejdet et færdigvarelager 

af Købers produkter, forfalder sådanne lagre hos 
Dantrafo straks til betaling, dersom Køber ikke 
aftager produkterne i overensstemmelse med den 
aftalte leveringshastighed og volumen. 

 
6. Koncernmodregning 
Ethvert selskab indenfor Dantrafo-koncernen er 

berettiget til at modregne egne krav mod Køber i 
Købers eventuelle krav mod andre selskaber in-
denfor Dantrafo-koncern.  
 
7. Produktinformation 
Enhver produktinformation – uanset om den hid-

rører fra Dantrafo eller en af Dantrafos forret-
ningsforbindelser – herunder information om 
vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske 
data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce 
mv., er at betragte som orienterende, og er kun 
forpligtende i det omfang, Dantrafo udtrykkeligt 

henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. 

Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det 
omfang, de er skriftligt bekræftet af Dantrafo. Der 
ydes ingen garanti, hverken direkte eller indirek-
te, for Produkters egnethed til særlige formål eller 
til brug under særlige vilkår, med mindre sådanne 
forhold eller vilkår skriftligt er gjort Dantrafo be-
kendt og accepteret skriftligt af Dantrafo. Køber 

er ved videresalg forpligtet til at videregive mod-
tagne informationer om Produkterne.  
 
8. Ændringer 
Dantrafo forbeholder sig ret til uden varsel at fo-
retage ændringer i sine Produkter, såfremt dette 

kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske 

specifikationer og uden væsentlig ændring af Pro-
dukternes form, udseende eller funktion. Dantrafo 
forbeholder sig også ret til uden varsel at ændre 
Leveringsbetingelserne med virkning for endnu 
ikke leverede Produkter. 
 

9. Reklamation 
Køber skal undersøge Produkterne straks ved le-
vering, og enhver mangel, der konstateres ved 
undersøgelsen og som ønskes gjort gældende 
over for Dantrafo, skal skriftligt meddeles inden 8 
dage efter leverancens ankomst. Køber kan ikke 
gøre krav gældende over for Dantrafo efter udlø-

bet af denne reklamationsfrist for så vidt angår 
forhold, som kunne konstateres ved undersøgelse 

af leverancen. Dantrafo forpligter sig til i 12 må-
neder efter leveringen efter eget valg at reparere 
eller omlevere Produkter, som efter Dantrafos un-
dersøgelse viser sig at være mangelfulde på leve-



ringstidspunktet på grund af fabrikations-, kon-
struktions- eller materialefejl. Produkter skal alene 
anses som mangelfulde, hvis Produkterne ikke op-
fylder specifikke krav, som skriftligt er accepteret 

af Dantrafo. Køber skal godtgøre, at Produkterne 
er mangelfulde. Ansvaret omfatter ikke mangler, 
der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urig-
tig montering fra Købers side, konstruktionsmæs-
sige ændringer foretaget uden Dantrafos skriftlige 
samtykke, fejl ved en af Køber udført reparation 
eller normalt slid og ælde. Ansvaret omfatter end-

videre ikke mangler hvor Produktet er integreret 
med Købers eget produkt, hvis Køber har undladt 
eller i utilstrækkeligt omfang har testet Produktet 
sammen med Købers produkt inden levering til 

Købers slutkunde. Ved mangelsindsigelser skal Kø-
ber forudgående aftale med Dantrafo, at Køber 
sender Produktet til Dantrafo vedlagt en følgesed-

del med angivelse af den påståede mangel. Fragt 
og forsikring betales af Køber. Såfremt Dantrafo 
anerkender mangler, sender Dantrafo det istand-
satte Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber 
og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde 
Produkt. Dantrafo vælger forsendelsesformen og 

betaler fragt og forsikring ved fremsendelse af nyt 
eller repareret Produkt. Herudover kan Køber ikke 
rejse krav mod Dantrafo som følge af mangelfulde 
Produkter og hæfter således ikke for nogen form 
for tab, som måtte være forårsaget af manglerne, 
herunder men ikke begrænset til, driftstab, tabt 

arbejdsfortjeneste, rentetab eller andet indirekte 

tab.  
 
10. Produktansvar 
Dantrafo vil udelukkende være ansvarlig for pro-
duktansvar efter den til enhver tid gældende ufra-
vigelige lovgivning. Dantrafo er dermed ikke an-
svarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast 

ejendom eller erhvervsting, som indtræder, mens 
Produktet er i Købers besiddelse. Dantrafo er ikke 
ansvarlig for skader på produkter, der er fremstil-
let af Køber, eller på produkter, hvori Produktet 
indgår. Dantrafo er ikke ansvarlig for driftstab, 
tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. I den 

udstrækning Dantrafo måtte ifalde produktansvar 

over for tredjemand for skader, er Køber forpligtet 
til at holde Dantrafo skadesløs i samme omfang, 
som Dantrafos ansvar er begrænset i Leveringsbe-
tingelserne. Hvis tredjemand fremsætter krav mod 
en af parterne om erstatning i henhold til afsnit 
10, skal den pågældende part skriftligt underrette 

den anden part herom. Begge parter er gensidigt 
forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol 
eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav 
mod en af dem på grundlag af den skade, som an-
giveligt er forårsaget af Produktet.  
 
11. Rådgivning 

Dantrafo påtager sig ingen forpligtelser eller an-
svar for råd eller vejledninger, der afgives af Dan-

trafo i forbindelse med dennes leverancer, med-
mindre rådgivningen sker i henhold til særlig 
skriftlig aftale.   
 

12. Følgeskader/indirekte tab 
Dantrafo er ikke ansvarlig over for Køber for no-
gen form for følgeskader eller indirekte tab, som 
måtte udspringe af eller i relation til en købsafta-

le, som reguleres af Leveringsbetingelserne, her-
under, men ikke begrænset til, produktionsafbry-
delse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af da-
ta.  
 
13. Ejendomsforbehold   
Alene med de begrænsninger der følger af ufravi-

gelig lovgivning, tilhører ejendomsretten til Pro-
dukterne i hver enkelt levering Dantrafo, indtil 
Køber har betalt købesummen for alle Produkter-
ne i den specifikke levering inklusive eventuelle 

renter og omkostninger. Køber skal indtil ejen-
domsrettens overgang til Køber sørge for, at Pro-
dukterne er opbevaret på en måde, hvor det er 

muligt at identificere Produkterne som Dantrafos 
ejendom. Efter skriftligt påkrav fra Dantrafo skal 
Køber straks tilbagelevere Produkter, som fortsat 
er Dantrafos ejendom. Dantrafo er berettiget til at 
afhænde tilbagetagne Produkter uden tilladelse 
fra Køber. 

 
14. Force majeure  
Dantrafo er berettiget til at annullere ordrer eller 
udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt 
fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld 
eller forsinket levering, der helt eller delvist skyl-

des omstændigheder, som ligger uden for Dantra-

fos rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, 
ulovligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige 
forskrifter, strejke, lockout, mangel på transport-
midler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved 
eller mangler ved leverancer fra leverandører, 
uheld i produktion eller afprøvning, eller mang-
lende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser 

suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. 
Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller 
udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller 
fremsætte noget krav i øvrigt mod Dantrafo.  
 
15. Delvis ugyldighed 

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse 

Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige 
eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige be-
stemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennem-
førlighed påvirkes eller forringes deraf.  
 
16. Tvister 

Eventuelle tvister mellem parterne, som udsprin-
ger af eller opstår i relation til en købsaftale, som 
reguleres af Leveringsbetingelserne, skal afgøres 
efter dansk ret. International købelov (Lov nr. 733 
af 7. december 1988) finder ikke anvendelse. En-
hver tvist som ikke løses i mindelighed skal ind-
bringes for retten ved Dantrafo Holding A/S’ vær-

neting. Dantrafo skal dog tillige være berettiget til 
at indbringe betalingskrav mod Køber for dennes 

hjemting. 
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