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1. ANVENDELSE 
     
Disse Almindelige indkøbsbetingelser skal anvendes, med mindre 
andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Danfysik A/S benævnes i 
det følgende som ’Danfysik’.   
Sælgers salgs- og leveringsbetingelser er kun gældende i omfang 
de er medtaget i Danfysik’s indkøbsordre. I tilfælde af modstrid 
gælder disse indkøbsbetingelser. 
 
2. LEVERINGSBETINGELSER 
 
Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til Incoterms. 
Er ingen leveringsklausul aftalt, skal leveringen finde sted frit på 
den af Danfysik angivne leveringsadresse. 
 
3. FØLGESEDDEL    

   
Enhver levering skal være ledsaget af en følgeseddel med vare 
specifikation. Følgesedlen skal endvidere som minimum oplyse: 
Indkøbsordrens nummer, de leverede varers-/ydelsers positions 
numre og antal enheder pr. positionsnummer. 
 
4. PRISER     

    
Alle priser er faste, ekskl. moms.    
 
5. FAKTURERING    

   
Faktura skal som minimum oplyse: Indkøbsordrens nummer, de 
leverede varer/ydelsers positionsnumre, antal enheder pr. 
positionsnummer og pris. Faktura skal afsendes umiddelbart efter 
levering. Danfysik forbeholder sig ret til at returnere enhver 
faktura, der ikke indeholder nævnte minimumsoplysninger, som 
værende ukorrekt. Betalingsdato samt eventuel kasserabat vil blive 
beregnet fra korrekt fakturas modtagelsesdato. 
 
6. BETALING      
   
Betaling effektueres løbende måned +30 dage netto fra 
modtagelse af korrekt faktura. Ethvert beløb, som Danfysik kan 
kræve som følge af leverancen eller andre leverancer fra samme 
leverandør kan modregnes i Danfysiks betaling for denne. 
 
7. FORSINKELSE    

  
I tilfælde af risiko for forsinket levering skal sælger uanset årsag, 
så snart forsinkelsen kan forudses, omgående give Danfysik 
skriftlig besked derom med angivelse af såvel årsag til 
forsinkelsen, hvilke tiltag sælger har iværksat/planlagt for at 
mindske dens virkning samt forslag til nyt leveringstidspunkt. 
Danfysik forbeholder sig ret til, i tilfælde af forsinkelse, uanset 
årsag, at hæve købet helt eller delvist ved skriftlig meddelelse, 
samt kræve skadeserstatning og gøre andre misligholdelses 
beføjelser gældende. I tilfælde af forsinket levering er Danfysik 
berettiget til uden yderligere dokumentation, at kræve bod på 
0,5% af ordre værdien pr. påbegyndt  uge forsinkelsen varer. 
Danfysik er berettiget til at modregne den beregnede bod i 
betalingen til sælger. Skyldes sælgers forsinkelse omstæn-
digheder, som har udelukket sælger fra at foretage rettidig 
levering, og som ikke er af en sådan beskaffenhed, at han ved 
købets afslutning kunne eller burde have taget dem i betragtning 
(force majeure) og er dokumentation herfor godkendt af Danfysik 
forlænges leveringstiden med et tidsrum, der svarer til den faktiske 
forsinkelse force majeure situationen forårsager.  
  

 
8. KVALITET 
 
Kvaliteten af de leverede produkter/ydelser skal være som 
foreskrevet i tekniske dokumentationer (tegninger, specifikationer, 
standarder mm.), og i øvrigt af højeste kvalitet. Sælger er an-
svarlig for, at de tekniske krav til materialer, form, funktion, me-
toder mm. overholdes af såvel sælger som  eventuelle underleve-
randører. 

 
9. GARANTI 
 
Sælger er ansvarlig for, at leverancen lever op til de ovenfor under 
Kvalitet specificerede krav i 18 måneder fra godkendt levering. 
Sælger er ansvarlig for afhjælpning af alle mangler og fejl som 
konstateres i garantiperioden, og som Danfysik skriftligt har gjort 
gældende inden for rimelig tid efter at manglen/fejlen er 
konstateret. Sker afhjælpningen ikke uden ugrundet ophold, er 
Danfysik berettiget til at lade de konstaterede fejl og mangler 
udbedre for sælgers regning og risiko. For dele, som er udskiftet 
eller repareret, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som er 
gældende for den oprindelige leverance. For den øvrige leverance 
forlænges garantiperioden med det tidsrum, den ikke har kunne 
anvendes som følge af den anmeldte mangel. Såfremt leverancen 
er behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Danfysik efter 
eget valg berettiget til at hæve købet eller delvist. I tilfælde af fejl 
og mangler, er Danfysik tillige berettiget til at fordre skades-
erstatning for tab. 
 
10. PRODUKTANSVAR 
 
Danske retsregler er gældende. 
Hvis tredjemand gør produktansvar gældende mod Danfysik eller 
sælger, skal vedkommende part straks skriftligt underrette den 
anden part herom. Sælger er forpligtet til at lade sig sagsøge ved 
den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der 
er rejst mod Danfysik på grundlag af en skade, som påstås forår-
saget af sælger. 
SÆLGER KAN IKKE FRASKRIVE SIG SIT ANSVAR FOR 
PRODUKTANSVAR EFTER OVENNÆVNTE BESTEMMEL-
SER VED AT HENVISE TIL SINE SALGSBETINGELSER, 
TILBUDSDOKUMENTER, ORDREBEKRÆFTELSER ELLER 
LIGNENDE. 
 
11. PATENTER OG LICENSER  
 
Sælger indestår for, at han råder over alle patent- og 
licensrettigheder, som er nødvendige for at opfylde sælgers 
forpligtelser overfor Danfysik. Skulle der desuagtet opstå krav fra 
tredjemand vedrørende overtrædelse af patent- eller licensret-
tigheder, og skyldes overtrædelsen ikke forhold fra Danfysiks 
side, skal sælger holde Danfysik skadesløs for alle omkostninger 
og tab herunder omkostninger og tab, der måtte blive påført 
Danfysik i anledning af en eventuel retssag. 
 
12. TRANSPORT AF FORDRINGER 
 
Leverancer eller tilgodehavender vedrørende indkøbsordrer 
udstedt af Danfysik kan ikke overdrages, sælges, pansættes eller 
belånes uden Danfysiks forudgående skriftlige samtykke. 
 
13. TVISTIGHEDER 
 
Enhver tvist mellem parterne afgøres i sidste instans ved Sø- og 
handelsretten i København. Dansk ret skal regulere parternes 
forhold. 


