
Jens P. L. Petersens Vej 1, Frøslev • DK-6330 Padborg • Tel. +45 7367 0665 • www.frøslev.dk

Salgs- og leveringsbetingelser for Frøslev Træ A/S

1/2

1. Anvendelse
1.1 For enhver leverance fra Frøslev Træ A/S (CVR-nr. 1424 8331) (herefter ”Sælger”) skal nedennævnte salgs- og 
leveringsbestemmelser være gældende, medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

2. Tilbud
2.1 Tilbud fra Sælger bortfalder efter 8 dage, hvis intet andet er angivet. Sælger tager forbehold for mellemsalg.

3. Kataloger, brochurer, prislister, bistand m.v.
3.1 Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om leverancers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør 
indhentes af køberen før en leverances brug. Sådanne oplysninger afgivet af Sælger er kun vejledende.
3.2 Bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v., er udelukken-
de en service over for køberen, for hvilket Sælgeren ikke påtager sig noget ansvar.
3.3 Sælgeren påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkter, 
udarbejdet af Sælgerens leverandører.

4. Betalingsvilkår
4.1 Købesummen inklusiv alle afgifter og omkostninger betales kontant ved levering til køberen medmindre andet 
aftales. Alle priser er angivet eksklusive moms, told og andre afgifter. Sælger er berettiget til at kræve forudbetaling 
inden levering.
4.2 Al salg sker til priser, som er gældende på leverings-dagen. Det vil sige, mellemkommende afgiftsforhøjelser, 
prisændringer fra Sælgers leverandører m.v. på den aftalte leverance berettiger Sælgeren til at forhøje prisen tilsva-
rende.
4.3 Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 %pr. påbegyndt måned. Køber skal foretage effektiv betaling, 
og er således ikke berettiget til at modregne med påståede krav mod Sælger, der ikke er anerkendt af Sælger.

5. Ejendomsforbehold
5.1 Ejendomsretten til leverancer forbliver hos Sælgeren el- ler den, til hvem Sælgeren har overdraget sine rettig-
heder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Køberen er forpligtet til at holde 
leverancerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

6. Levering
6.1 Medmindre andet er aftalt sker levering Ex Works
(Incoterms 2010) Sælgers lager i Frøslev.

7. Returvarer
7.1 Leverancer modtages ikke retur medmindre der forudgående er indgået skriftlig aftale herom.

8. Leveringstid, forsinkelser
8.1 De af Sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige og forsinkelser giver ikke køber nogen ret til at udøve no-
gen misligholdelsesbeføjelse. Uanset om der foreligger en væsentlig forsinkelse kan køber således ikke hæve hand-
len eller fremsætte noget erstatningskrav mod Sælger.

9. Ansvar for mangler og reklamation
9.1 Køberen må straks ved modtagelsen, og inden en leverance tages i brug gennemgå det leverede for at sikre 
sig, at det er mangelfrit. Reklamationer over mangler skal fremsættes skriftligt over for Sælger inden 8 dage efter 
levering. Overholder køberen ikke denne frist, bortfalder ad- gangen til at gøre evt. mangelsbeføjelser gældende. 
Køberen skal omgående stoppe videre forarbejdning af leverancen, hvis mangler konstateres.
9.2 Det påhviler køberen at undersøge, om leverancen er egnet til sit anvendelsesformål, herunder den forarbejd-
ning/montage leverancen skal undergå. Køber er således forpligtet til at kontrollere for eksempel opmåling, kvantitet 
og kvalitet, herunder fugtigheden i træ inden leverancen forarbejdes/monteres.
9.3 Sælger forbeholder sig ret til mere eller mindre levering af indtil 5 % på ordrer af træ og køber kan således beta-
le indtil 5 % mere end det aftalte som følge af mere levering. 
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9.4 Efter Sælgers valg vil eventuelle mangler ved en leverance blive afhjulpet, hvis leverancen er uforarbejdet, eller 
Sælgeren foretager omlevering. Foretages afhjælpning eller omlevering, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre 
misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning.

10. Ansvarsbegrænsning
10.1 Under ingen omstændigheder kan Sælgers samlede akkumulerede erstatningsansvar overstige DKK 1.000.000. 
Dette beløb udgør det samlede akkumulerede erstatningsansvar som Sælger kan ifalde overfor køber (inklusive virk-
somheder, der er koncernforbundne eller associerede med køber) under alle aftaler mellem køber og Sælger, uanset 
baggrunden for kravet og graden af Sælgers uagtsomhed. Det præciseres for god ordens skyld, at det anførte erstat-
ningsmaksimum er det samlede erstatningsmaksimum for alle aftaler og ikke pr. aftale.
Under ingen omstændigheder er Sælger ansvarlig for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade eller tab af 
data, herunder driftstab eller tabt avance, uanset baggrunden for kravet og graden af Sælgers uagtsomhed. Udgifter 
til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udskiftning af den reklamationsberettigede leverance dækkes ikke.

11. Produktansvar
11.1 Sælger påtager sig intet produktansvar for leverede produkter udover hvad der følger af præceptiv dansk ret. I 
tilfælde hvor såvel køber som Sælger er ansvarlige som producenter, skal køber bærer det endelige ansvar, jf. § 11, 
stk. 2 i produktansvarsloven. Køber er forpligtet til omgående at underrette Sælger, såfremt køber bliver bekendt 
med et produktansvar/et potentielt produktansvar, der kan involvere en leverance fra Sælger.
11.2 I det omfang tredjemand måtte gøre krav gældende mod Sælger, der går ud over det ovenfor anførte er køber 
forpligtet til at friholde Sælger for sådanne krav.

12. Ansvarsfrihed (force majeure)
12.1 Sælger kan ikke drages til ansvar for tab som skyldes forhold, som Sælger ikke er herre over herunder, - men 
ikke begrænset til - nedbrud af IT-forbindelse, arbejdskonflikt samt underleverandørs, herunder transportørs, for-
sinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstandsning. Det samme gælder enhver anden omstændighed, som 
parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, 
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft samt mangel på transportmidler og almindelig 
vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse.

13. Lovvalg og værneting
13.1 Enhver aftale mellem køber og Sælger skal være under- givet dansk ret.
13.2 Retten i Sønderborg er aftalt som værneting for enhver tvist der måtte opstå mellem køber og Sælger. Sælger er 
dog berettiget til at kræve enhver tvist afgjort ved voldgift, således at tvisten skal afgøres ved voldgift ved Voldgifts-
instituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssa-
gen.


