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DanVit A/S – Salgs- og leveringsbetingelser, december 2016 

 

1 ANVENDELSE OG AFGRÆNSNING 

1.1 Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, 

ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer fra DanVit A/S (herefter benævnt ”DanVit”) i det 

omfang, betingelserne ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. 

1.2 Aftaler indgås ved DanVit’s opfyldelse af ordrer over for køber, ved indgåelse af skriftlig aftale 

med køber, eller ved DanVit’s skriftlige bekræftelse på ordrer afgivet af køber. Først herefter er 

aftaler bindende for DanVit. 

1.3 Eventuelle modstående bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers eventuelle almin-

delige indkøbsbetingelser udgør ikke en del af aftalegrundlaget, med mindre DanVit skriftligt, 

udtrykkeligt og utvetydigt har accepteret sådanne bestemmelser. 

2 PRISER OG TILBUD 

2.1 Alle priser er i DKK (anden valuta kan være aftalt) ekskl. moms, told, offentlige afgifter, skatter 

eller gebyrer af enhver art, herunder også fosforafgifter, råvareafgifter og betaling for godken-

delse af TRACES, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Alle omkostninger af den førnævnte 

art skal tillægges de aftalte priser og afholdes således endeligt af køber. 

2.2 Alle priser er noteret pr. enhed, medmindre andet er aftalt. 

2.3 Priser på produkter indsat i en optimering eller som på anden måde indgår i en beregning, er 

under ingen omstændigheder udtryk for et bindende tilbud fra DanVit og kan derfor ikke betrag-

tes som et endeligt tilbud. 

2.4 Tilbud på produkter er kun gældende, når der foreligger et skriftligt tilbud, tilbud kan aldrig 

overdrages til 3 part. Skriftlige tilbud kan til enhver tid tilbagetrækkes, ved skriftlig meddelelse 

herom. 

3 KONTRAKTSFORHOLD, MÆNGDER – SUCCESSIV LEVERING 

3.1 Med mindre andet fremgår af kontrakten/ordrebekræftelsen, er kontraktmængden til successiv 

levering inden for den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og til den aftalte pris. Ved 

successiv levering forstås, at aftagelse / levering sker med lige store mængder pr. måned. Afvi-

gelse herfra som følge af købers forhold eller, at betalingen helt eller delvist udebliver, efter 

skriftlig rykker, berettiger DanVit til at betragte dette som væsentlig misligholdelse af købsafta-

len og dermed ophævelsesgrund. Alternativt er DanVit berettiget til at fastholde købet og for-

lange, at køber aftager restmængden successivt over den resterende del af den oprindeligt af-

talte periode. 
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4 INDHOLDSGARANTI 

4.1 Varen vil blive leveret med de aftalte indholdsgarantier. DanVit forbeholder sig dog ret til at 

foretage sådanne ændringer i forhold til indholdsgarantierne, som er nødvendige som følge af 

ændringer af love eller andre forskrifter. 

I givet fald vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt (+ / -). 
 

5 TOLD, AFGIFTER, GEBYRER, LOVÆNDRINGER MV. 

5.1 I tilfælde af ændringer i og/eller indførelse af nye gebyrer og/eller offentlige afgifter er DanVit 

berettiget til at regulere den aftalte pris, således at der herved opnås dækning for sådanne 

ændrede eller nye gebyrer og afgifter mv. 

5.2 Endvidere kan et beløb svarende til DanVit’s skønnede omkostninger tillægges prisen i tilfælde 

af indførsel af offentlige påbud eller forbud vedrørende varens indhold, behandling eller produk-

tionsmetode. 

6 LEVERING - INCOTERMS 

6.1 Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i overensstemmelse med de på tidspunktet for aftalens 

indgåelse gældende Incoterms. 

6.2 Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket når varen/partiet er ankommet til leve-

ringsadressen og er disponibel for køber/modtager. 

7 FORSINKET LEVERING 

7.1 Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, er køber kun berettiget til at ophæve 

aftalen ved forsinket levering, hvis forsinkelsen er væsentlig for køber, og kun for så vidt den 

eller de dele af leverancen, der er omfattet af forsinkelsen. Køber skal, forinden Køber kan 

ophæve den pågældende leverance, skriftligt til DanVit fastsætte en rimelig frist for levering og 

angive, at Køber agter at ophæve den pågældende leverance, såfremt levering ikke sker inden 

for denne fastsatte frist.  

7.2 Forsinkelse med én leverance giver ikke Køber adgang til at ophæve hverken tidligere eller senere 

leverancer. 

7.3 Hvis forsinkelsen ved levering, helt eller delvist, skyldes Købers forhold, forlænges leveringstiden 

i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.  

7.4 Køber er forpligtet til at afholde alle ekstraomkostninger, som DanVit måtte afholde som følge 

af, at levering forsinkes, når dette helt eller delvist skyldes Købers forhold. 

7.5 Hvis køber ophæver kontrakten/aftalen, skal køber straks foretage dækningskøb eller andre for-

anstaltninger med henblik på at begrænse et evt. tab. Hvis kontrakten/aftalen hæves, kan køber 

kræve erstatning for sit dokumenterede tab, dog højst med 10 % af den del af den aftalte købe-

sum, der vedrører den eller de dele af leverancen, der er omfattet af forsinkelsen. 
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7.6 Hvis kontrakten/aftalen ikke hæves, kan køber ikke kræve erstatning. 

7.7 I intet tilfælde er DanVit ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, konse-

kvenstab eller andre indirekte tab som forsinkelsen måtte have forvoldt køber. 

8 BETALING 

8.1 Med mindre andet er aftalt, skal den aftalte købesum med alle tillæg, herunder i form af moms, 

told og øvrige offentlige afgifter og gebyrer, erlægges kontant ved levering. 

8.2 Såfremt en senere forfaldsdag er vedtaget, og køber ikke betaler til aftalt tid, har DanVit ret til 

med virkning fra forfaldsdagen at beregne morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned, samt til 

at kræve gebyrer for rykning i henhold til den til enhver tid herom gældende lovgivning.  

8.3 Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter og eventuelle gebyrer. 

9 MODREGNING 

9.1 DanVit er berettiget til at modregne egne krav mod Køber i Købers tilgodehavende hos DanVit. 

Eventuel modregning vil blive foretaget uden forudgående underretning. 

9.2 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod DanVit, som ikke er skriftligt aner-

kendt af DanVit.  

9.3 Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af 

nogen art.   

10 MODTAGEKONTROL 

10.1 Køber skal snarest muligt efter levering foretage en visuel kontrol af leverancen med henblik på 

at konstatere, om leverancen er i kontraktmæssig stand. Såfremt køber i forbindelse hermed 

konstaterer mangler ved leverancen, skal køber foretage reklamation jf. pkt. 12 

11 MANGLER 

11.1 I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet i væsentlig grad, 

kan køber kræve efterlevering eller omlevering, såfremt rettidig reklamation har fundet sted jf. 

pkt. 12 

11.2 Beviset for mangler kan ved løsvarer kun føres ved udtagne læsseprøver og således ikke ved 

prøver udtaget fra købers silo eller lignende.  

11.3 Såfremt manglen efter omlevering eller efterlevering fortsat er væsentlig, kan køber hæve afta-

len. Ophævelse af aftalen kan alene ske i relation til den eller de dele af leverancen, der er 

mangelfulde. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til ophævelse af hele aftalen. 

Køber kan ikke gøre brug af andre mangelsbeføjelser. 

11.4 Såfremt køber ønsker at udnytte muligheden for at ophæve aftalen, skal dette uden ugrundet 

ophold meddeles skriftligt til DanVit. 
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Hæver køber aftalen/kontrakten, skal køber straks foretage dækningskøb eller andre foranstalt-

ninger med henblik på at begrænse sit evt. tab. Hvis aftalen hæves, kan Køber alene kræve 

erstatning for sit dokumenterede tab, dog svarende til 10 % af den del af den aftalte købesum, 

der vedrører den eller de mangelfulde dele af leverancen.  

12 REKLAMATION OVER MANGLER 

12.1 Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsen-

des uden ugrundet ophold – dog maksimalt 7 dage efter, at manglen er konstateret. 

12.2 Foretages reklamation senere, kan manglen alene gøres gældende, hvis manglen ikke kunne være 

opdaget tidligere. I så fald skal der uden ugrundet ophold reklameres skriftligt. 

13 ERSTATNINGSANSVAR 

13.1 Nedenstående om erstatningsansvar for DanVit gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger 

i henhold til disse betingelser. 

13.2 DanVit er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af mangler ved leverede pro-

dukter, såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra Dan-

Vit’s side. Forvolder en af DanVit leveret vare personskade som følge af en defekt ved varen, 

hæfter DanVit alene i det omfang det følger af ufravigelige regler. 

13.3 Det er en betingelse for DanVit’s erstatningsansvar, at Køber nøje har fulgt DanVit’s og/eller 

producentens anvisninger. 

13.4 I det omfang DanVit måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, herunder produkt-

ansvar som følge af varer leveret til Køber, er Køber forpligtet til at holde DanVit skadesløs for 

sådan skade eller tab, som DanVit efter det ovennævnte ikke er erstatningsansvarlig for. 

Hvis tredjemand fremsender krav mod DanVit eller Køber om erstatningsansvar i henhold til 

denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skriftligt herom. 

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller den voldgiftsret, 

som behandler krav rejst imod DanVit på grundlag af produktskade. 

13.5 Uanset at DanVit måtte gøres ansvarlig overfor Køber eller tredjemand i medfør af reglerne om 

produktansvar, eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering, er DanVit ikke ansvarlig for 

indirekte tab, herunder avancetab, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende tab, 

eller for tab, som er opstået ved Købers mangelfulde iagttagelse af sin tabsbegrænsningspligt 

eller kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtigelser overfor tredjemand. 

13.6 DanVit er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med hjemtagelse/tilbagetrækning 

af et af Køber solgt produkt, herunder hvor Købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer 

fra DanVit.  
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14 ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG FORÆLDELSE 

14.1 DanVit er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af nogen art, der udspringer af rådgivning 

ydet af DanVit eller markedsorienteringer eller vurderinger offentliggjort af DanVit. Såfremt Dan-

Vit er erstatningsansvarlig for rådgivning, der er ydet i tilknytning til en konkret leverance kan 

erstatningen herfor ikke overstige DKK 2,0 mio. pr. hændelse pr. kunde. 

14.2 DanVit’s erstatningsansvar kan i forhold til hver enkelt tilfælde ikke overstige DKK 2,0 mio. – 

såvel i relation til produktansvar som et eventuelt mangelsansvar. 

14.3 Alle krav mod DanVit forældes, såfremt de ikke er gjort gældende senest 5 år efter, at køber har 

overtaget risikoen for varerne.  

14.4 Alle krav skal gøres gældende strakt og uden ugrundet ophold. 

15 ANSVARSFRIHED – FORCE MAJEURE 

15.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer kontraktens opfyldelse 

eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: 

15.2 Arbejdskonflikter, strejker og lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har 

været herre over, herunder - men ikke begrænset til: brand, krig, mobilisering eller militærind-

kaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestrik-

tioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af 

drivkraft, kødannelser eller andre udefra kommende hindringer for gennemførelse af et uhindret 

transportforløb, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyl-

des nogen i dette punkt omhandlet omstændighed. 

15.3 Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold 

skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. 

15.4 Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve kontrakten, når 

dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte 

omstændigheder. 

16 FORBUD MOD OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTIGELSER 

16.1 Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til den afgivne 

ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.  

17 LOVVALG OG VÆRNETING 

17.1 Aftalen, leverancer og alt som har sammenhæng hermed, skal være underlagt dansk ret og for-

tolkes og udfyldes i overensstemmelse hermed. Internationalt privatretlige regler, der henviser 

tvister til afgørelse efter andre landes lov, skal dog ikke være gældende. 

17.2 Tvistigheder i anledning af aftalen/kontrakten og alt som har sammenhæng hermed, afgøres ved 

DanVit hjemting: Retten i Århus/Vestre Landsret. DanVit skal dog altid være berettiget til at 

anlægge sag ved købers hjemting. 

Tilst, den 29.12.2016 


