nkt cables a/s
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
1. Generelt
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle
tilbud, ordrer m.v. i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem
parterne. Uden nkt cables’ skriftlige accept er ethvert forbehold, som indføjes i
dokumenterne eller på anden måde fremsættes af kunden at betragte som ikke
gældende.
2. Tilbud og ordrer
Skriftlige tilbud er bindende for nkt cables i 8 dage fra tilbudets dato. Ordrer,
som ikke er baseret på forudgående skriftligt tilbud, er først bindende, når nkt
cables' skriftlige ordrebekræftelse er modtaget af kunden. Leveringstider
beregnes fra ordrebekræftelsens dato.
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leverancen til andet end hvad nkt cables rimeligvis måtte antage, bortfalder
garantien.
For dele, der udskiftes eller repareres inden for garantiperioden, løber en ny 1årig garantiperiode på tilsvarende vilkår, som for den oprindelige leverance.
Med mindre andet er aftalt, sker transport eller forsendelse til nkt cables af
dele til udskiftning eller reparation for kundens regning og risiko, mens
transport eller forsendelse af reparerede eller nye dele til kunden sker for nkt
cables’ regning og risiko.
nkt cables’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår ved korrekt anvendelse.
Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes kundens mangelfulde
vedligeholdelse, urigtige montering, konstruktionsmæssige ændringer og
fejlagtigt udførte reparationer, eller normalt slid og ælde.
nkt cables påtager sig intet ansvar for mangler udover det ovenfor anførte.

3. Dimensioner og tegninger
Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet, pris, værktøjer, tekniske og
andre data, der er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer,
billedmaterialer og prislister, er alene vejledende. Sådanne oplysninger er kun
bindende i det omfang dette særligt fremgår af skriftlig aftale.
Alle tegninger, tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale til brug ved
anvendelse, fremstilling, reparation eller vedligeholdelse af leverancen eller
dele deraf, der overlades kunden, som led i aftalens indgåelse, forbliver nkt
cables’ ejendom. Sådanne tegninger, dokumenter m.v. må ikke uden nkt
cables’ skriftlige tilladelse anvendes af kunden til andre formål end de aftalte,
ligesom de ikke må kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde
bringes til tredjemands kundskab. Alle tegninger, tekniske dokumenter og
andet skriftligt materiale, som kunden overlader nkt cables til brug ved
fremstilling af leverancer, forbliver kundens ejendom og vil blive behandlet
fortroligt såfremt det tydeligt er mærket som sådan.
4. Priser
Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført i tilbud eller ordrebekræftelse er alle
priser angivet EX WORKS (Incoterms 2000) eksklusive tromler, emballage,
omsætningsafgifter, told og andre offentlige afgifter.
5. Emballage
Tromler og emballage er ikke inkluderet i prisen. Tromler stilles i regning ved
leveringen. For såvidt angår returnering og godtgørelse af pant på tromler
henvises til særskilt beskrivelse af nkt cables' tromlesystem.
6. Betaling
Betaling skal ske i overensstemmelse med de på fakturaen anførte
betalingsbetingelser.
Alle omkostninger i forbindelse med kreditkøb, herunder bank og andre
gebyrer, betales af kunden.
Erlægges købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter fra forfaldsdagen at
regne med p.t. 1% pr. påbegyndt måned.
Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, forfalder restkøbesummen for samtlige
leverede varer til øjeblikkelig betaling uden hensyn til tidligere aftalte
kreditbetingelser. nkt cables er i så fald ligeledes berettiget til med omgående
virkning at standse yderligere leverancer og annullere resterende kontrakter for
endnu ikke leverede varer helt eller delvist.
7. Forsendelser og levering
nkt cables’ leveringsvilkår er EX WORKS (Incoterms 2000). Leveringstider
opgives efter nkt cables' bedste skøn. Ved alle leverancer forbeholder nkt
cables sig en mængdeafvigelse på +/- 10%. Ved varer, der leveres efter vægt,
garanteres ikke for styk- eller meterantal. Forsendelse sker for kundens
regning og risiko uden hensyn til om nkt cables udlægger
forsendelsesomkostningerne. Med mindre særlig forsendelsesmåde er aftalt,
foretages rekvirerede forsendelser på den måde som nkt cables til enhver tid
finder mest hensigtsmæssig.
Hvis kunden hæver købet som følge af væsentlig forsinkelse, kan kundens ret
til erstatning ikke overstige 10% af købesummen.
8. Reklamationer og returnering
Leverancen skal undersøges straks ved ankomsten. Enhver mangel, der
konstateres ved undersøgelsen og som ønskes gjort gældende overfor nkt
cables, skal meddeles nkt cables skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8
dage efter leverancens modtagelse. Returnering kan kun finde sted efter nkt
cables’ forudgående, skriftlige samtykke.
9. Ansvar for mangler
Såfremt der inden 1 år efter leveringen viser sig mangler ved leverancen, og
det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med leverancens
konstruktion eller fremstilling eller de anvendte materialer, vil den mangelfulde
leverance efter nkt cables’ valg blive udbedret eller ombyttet. Anvendes
leverancen mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved
aftalens indgåelse, forkortes garantiperioden i tilsvarende grad. Anvendes

Mangler i varers kvalitet ved dellevering kan ikke berettige kundens ophævelse
af den resterende ordre eller kontrakt.
10. Byggeleveranceklausul
For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i
Danmark, sker levering med følgende byggeleveranceklausul, der er
formuleret af Boligministeriets byggestyrelse.
nkt cables’ ansvar, i henhold til punkt 9, for mangler ved leverancer ophører 5
år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til
lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til
kunden.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved
leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod nkt
cables’ kunde eller efterfølgende kunder, anerkendes det, at kravet tillige kan
gøres gældende direkte mod nkt cables. Også i sådanne tilfælde kan nkt
cables kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang nkt cables’ egen
leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af nkt
cables' eget kontraktforhold med dennes kunder.
nkt cables anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med
kunden eller efterfølgende kunder i anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder.
11. Ansvarsbegrænsning
nkt cables’ ansvar kan aldrig omfatte bøder, driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab. nkt cables' ansvar overfor kunden eller tredjemand, uanset
skadesårsag, kan aldrig overstige kr. 500.000.
12. Produktansvar
Bliver nkt cables pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af leverede
varer - herunder videresalg - er køberen pligtig til at holde nkt cables
skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser
for nkt cables' ansvar. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme
domstol, som behandler erstatningskrav mod nkt cables i anledning af de
leverede varer.
13. Rådgivning
nkt cables påtager sig intet ansvar for råd og vejledninger, der afgives af nkt
cables i forbindelse med leverancer, med mindre rådgivningen sker i henhold
til skriftlig aftale.
14. Force Majeure
nkt cables forbeholder sig ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de
medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens opfyldelse: Krig,
uroligheder, revolution, sabotage, rekvirering, sørøveri, naturkatastrofer såsom
voldsomme storme, cykloner, jordskælv, oversvømmelser, lynnedslag,
epidemier og karantæner, boykot, eksplosioner, brand, destruktion af maskiner
eller fabrikker eller af andre installationer uden nkt cables' skyld,
myndighedsakter, strejker under enhver form, herunder uofficielle strejker og
sådanne, som ikke formelt medfører afbrydelse af arbejdet, lock-out, driftsstop
uanset af hvilken årsag, valutarestriktioner, restriktioner af drivkraft, mangel på
transportmuligheder, mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra nkt
cables' leverandører eller andre lignende omstændigheder uden for nkt
cables’ kontrol. I disse tilfælde udskydes leveringstidspunktet i samme
omfang, som omstændighederne giver anledning til forsinkelse. Hvis disse
omstændigheder udelukker eller medfører forsinkelser på mere end 180 dage,
skal nkt cables være berettiget til at annullere ordren uden ansvar.
15. Lovvalg og værneting
Alle tvister i forbindelse med ordrer eller kontrakter er undergivet dansk ret og
skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
nkt cables skal dog være berettiget til efter eget skøn at vælge retten på
kundens hjemsted eller i modtagerlandets hovedstad som værneting.
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