
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for
Fein Elektroværktøj Danmark A/S (”Fein”)

1 Anvendelse:
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle tilbud, ordre og leverancer udført og formidlet af Fein, medmindre anden skriftlig aftale foreligger mellem parterne,

og uanset Fein fra køber måtte have modtaget kopi af købers salgs- og leveringsbetingelser. Eventuelle fravigelser skal aftales skriftligt parterne imellem.
2. Produktinformation:
2.1 Afbildninger og beskrivelser af produkter eller ydelser i brochurer, kataloger, prospekter og lignende er omtrentlige og alene vejledende. Fein tager forbehold for konstruktions- og/eller

designændringer m.h.t. produkter angivet i nævnte produktinformation gennemført for leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.
2.2 Samtlige mængdeangivelser, målestoksforhold, farver- og vægtangivelser er vejledende og angivet indenfor branchemæssige tolerancer.
2.3 Oplysninger fra Fein eller fra dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed af produkter er alene vejledende og Fein bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder købers

behov eller anvendelsesformål, medmindre Fein har afgivet udtrykkelig og skriftlig tilsagn herom.
3 Tilbud:
3.1 Alle tilbud er uforbindende og afgives med forbehold for mellemsalg.
4 Priser og betalingsbetingelser:
4.1 Feins priser er dagspriser og fastsat eksklusiv emballage, forpakning, transport og moms. Priserne er ab lager og baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende

dagspriser fra Feins leverandører samt gældende valutakurser og toldsatser. Fein forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af ændringer
i førnævnte forhold, og som indtræder inden leveringen.

4.2 Købesummen forfalder til betaling ved leveringen fa det købte med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Ved betaling med check anses betaling først at være sket ved fuld ind-
løsning.

4.3 Undlader køber at modtage det købte på den aftalte leveringsdag, skal betaling desuagtet erlægges, som om levering havde fundet sted i henhold til parternes aftale.
4.4 Ved enhver forsinket betaling har Fein uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned for fra fakturaens forfaldstid at regne og til betaling sker.
4.5 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt Fein modtager utilstrækkelige og/eller efter Feins opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er Fein berettiget til at stand-

se yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af Fein fastsatte frist, er Fein
berettiget til at hæve aftalen og foruden morarente at kræve sine tab og omkostninger erstattet.

4.6 Køber er uberettiget til at foretage modregning baseret på krav, der ikke er skriftligt accepteret af Fein.
5 Ejendomsforhold:
5.1 Fein forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er præsteret. Fein er i tilfælde af købers mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede, og

køber er forpligtet til at foretage udlevering. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Fein måtte blive påført.
5.2 Foretages der retsforfølgning mod det leverede fra tredjemand, herunder udlæg, udpantning eller arrest, er køber forpligtet til straks at give Fein meddelelse herom.
6 Levering og leveringstid:
6.1 De af Fein opgivne leveringstider er baseret på de leveringstider Fein har fået opgivet af Feins leverandører og regnes fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplys-

ninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse er kommet til Feins kundskab. Ved salg af maskiner eller værktøj, der ikke findes på Feins lager, er den opgivne leveringstid
således alene vejledende og uforbindende for Fein.

6.2 Leveringstiden forlænges tilsvarende, såfremt køber fremsætter ønske om ændring eller supplement.
6.3 Foreligger der forsinkelse fra Fein’s side med hensyn til levering af produkter eller ydelser, og ønsker køber at gøre misligeholdelsesbeføjelser gældende, skal køber inden 5 dage efter

forsinkelsen er indtrådt give Fein et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet Fein herefter blot skal foretage levering
snarest muligt.

6.4 I tilfælde af force majeure, herunder bl.a. strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger hos Fein eller Feins leverandører, i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser,
herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller salgsgenstandens transport til leverings-
stedet eller andre forhold, som sælger ikke har indflydelse på, udsættes leveringen uden ansvar for Fein, så længe den pågældende hindring består. Ophører den pågældende hindring
ikke inden for 3 måneder, kan enhver af parterne hæve aftalten ved skriftlig meddelse til den anden part. Fein er i tilfælde af force majeure fri for ethvert ansvar.

6.5 Enhver ordre effektueres under forbehold for ind- og udførselsforbud samt opnåelse af nødvendig ind- og udførselstilladelse.
7 Risikoovergang m.v.:
7.1 Fein kan frit levere fra alle sine afdelinger og er endvidere berettiget til at foretage levering igennem en af Fein valgte leverandør.
7.2 Fein er berettiget til at levere det købte ad flere gange, medmindre andet er skriftligt aftalt.
7.3 Risikoen overgår til køber ved udleveringen fra Feins lager.
7.4 Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.
7.5 Såfremt køber ikke aftager det købte som aftalt, er Fein berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab og hermed påførte omkostninger erstattet af køber. Fastholdes aftalen,

kan Fein kræve sine påførte omkostninger, herunder opbevaringsomkostninger og tab dækket af køber. I tilfælde af at Fein hæver aftalen, er Fein som minimum berettiget til et vedlag
svarende til 15% af den aftalte pris som erstatning for allerede præsterede ydelser, herunder arbejdsydelser og anvendte materialer.

8 Mangler, ansvar for mangler og reklamation:
8.1 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af de af Fein eventuelt udarbejdede retningslinier,

eller såfremt køber eller tredje mand uden Fein’s samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede.
8.2 Ved modtagelse af det af Fein leverede skal køber straks foretage en grundig undersøgelse heraf. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal

køber straks og inden 8 dage herefter skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt bortfalder købers ret til at gøre manglerne gældende.
8.3 Har køber ikke inden et år efter leveringen skriftlig meddelt Fein, at køber vil påberåbe sig en mangel, kan køber ikke senere gøre det gældende.
8.4 Ved begrundet og rettidig reklamation er Fein, efter eget valg og indenfor rimelig tid berrettiget til at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen. Såfremt Fein foretager rettidig omleve-

ring eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse
omstændigheder). I forbindelse med eventuel afhjælpning eller omlevering skal køber loyalt medvirke til,a t sådanne foranstaltninger kan gennemføres. Fein er berettiget til, at foretage en
eller flere afhjælpninger/omleveringer og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt omle-
vering eller afhjælpning til trods herfor ikke sker rettidigt, kan køber hæve aftalen eller kræve købssummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligeholdelsesbeføjelser er begrænset
hertil. Køber kan således ikke kræve erstatning ej heller erstatning for tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

9 Brugte værktøjer og maskiner:
9.1 Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra svig og vanhjemmel.
10 Ansvarsbegrænsning:
10.1 Feins eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Fein har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder

driftstab, anvancetab, tab af goodwill eller andre økonomiske konsekvenstab. Feins eventuelle erstatningsansvar er, maksimeret til et beløb svarende til 10% af det samlede vederlag i
henhold til aftalen.

11 Produktansvar:
11.1 Med hensyn til produktansvar gælder det i pkt. 10.1 anførte og følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.
11.2 Fein er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det købte:

- på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det købte er i købers besiddelse.
- på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori Feins produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår.

11.3 I den udstrækning, Fein måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Fein skadesløs i samme omfang, som Fein’s ansvar er begrænset. Køber er, i
tilfælde af at Fein sagsøges af tredjemand på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det købte, pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol eller voldgift, som
behandler tredjemands krav mod Fein.

12 Bestemmelser for reparation:
12.1 Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager Fein beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal tilstilles Fein i skrift-

lig form inden 8 dage efter reparation.
13 Værneting:
13.1 Tvister i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Holbæk ret, som er aftalt værneting.


