
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
FOR 

Carl Hassing A/S 
 
 
 
 
 
1. GENERELT 

 

Nedenstående salgs- og leverings 

betingelser ("Betingelserne") gælder for alle tilbud, salg og le-

veringer af produkter inden for værktøj/tekniske artikler fra 

Carl Hassing A/S, Hvidkærvej 43, CVR NR. 37668613, Tlf.: 
63171111 ("Leverandøren") til erhvervskunder ("Kunden"), 
medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig afta-

le mellem Leverandøren og Kunden. 

 

Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis 

parterne har aftalt dem skriftligt. Betingelserne gælder uanset 

Kundens evt. egne indkøbsbetingelser, som ikke anses for ac-

cepteret uden udtrykkelig skriftlig tiltrædelse fra Leverandø-

rens side. 

 

2. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER 

 

Leverandørens tilbud er gældende i 8 dage (acceptfrist) fra den 

dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet er anført. Accept 

af tilbud, som Leverandøren modtager efter acceptfristens ud-

løb, er ikke bindende for Leverandøren.  

 

Leverandørens tilbud og tilhørende dokumentation må ikke 

fremvises til tredjemand. 

 

Tilbud fremsat på Leverandørens hjemmeside udgør alene en 

opfordring om at fremsætte tilbud ved afgivelse af en ordre til 

Leverandøren. 

 

En ordre er først bindende for Leverandøren, når Kunden har 

modtaget skriftlig ordrebekræftelse, medmindre andet aftales. 

Ændring, afbestilling eller annullering af en ordre, helt eller 

delvist, fra Kundens side kan alene ske med Leverandørens 

forudgående skriftlige accept. 

 

3. PRODUKTINFORMATION OG KVALITET 

 

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun 

bindende i det omfang, der i ordrebekræftelsen udtrykkeligt 

henvises til dem.  

 

Alle produkter vil blive leveret som almindelige handelsvarer, 

medmindre særlige kvalitetskrav er aftalt. 

 

Leverandørens besvarelser på Kundens forespørgsler om pro-

dukternes kvalitet og egenskaber m.v. er alene af generel og 

vejledende karakter og kan ikke anses for at udgøre specifik 

rådgivning eller en indeståelse om produktets egnethed til et 

givent anvendelsesformål. Kunden er ansvarlig for, at produk-

tet egner sig til opfyldelse af det påtænkte formål. 

 

 

 

4. PRISER 

 

Leverandørens priser er angivet i danske kroner og eksklusiv 

moms, transportomkostninger og –forsikring o.l. Leveringsge-

byr kan pålægges af Leverandøren. 

 

Leverandøren forbeholder sig ret til at foretage ændring i pri-

sen frem til leveringsdagen som følge af ændringer i valutakur-

ser, priser fra underleverandører, fragt, told, skat, afgifter m.v., 

ligesom prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen for 

ordrens bekræftelse og levering sker ændring i leverancen efter 

anmodning fra Kunden. 

 

Leverandøren kan til enhver tid uden forudgående varsel æn-

dre sin prisliste.  

 

Mundtligt, herunder telefoniske, opgivne priser er at betragte 

som uforbindende tilbud. 

 

5. LEVERING 

 

Levering sker ab lager på Leverandørens adresse, medmindre 

andet fremgår af ordrebekræftelsen. Risikoen for produkternes 

hændelige undergang overgår til Kunden ved levering, og en-

hver beskadigelse og/eller forsinkelse under forsendelsen er 

således Leverandøren uvedkommende.  

 

Eventuel forsendelse sker kun i henhold til Kundens instrukti-

on. Når Kunden ikke har foreskrevet en bestemt forsendelses-

måde, vælges denne efter Leverandørens bedste skøn. 

 

Emballering sker så forsvarligt, som det efter Leverandørens 

bedste skøn er praktisk muligt og sker for Kundens regning, 

medmindre det udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen, at 

emballeringen er inkluderet i prisen. 

 

6. LEVERINGSTID 

 

De i tilbud/ordrebekræftelser anførte leveringstider er om-

trentlige og angivet efter bedste skøn, medmindre andet ud-

trykkeligt aftales.  

 

Såfremt Leverandøren erfarer, at en anført leveringstid ikke 

kan overholdes, eller at en forsinkelse må anses for sandsynlig, 

er Leverandøren berettiget til at udskyde leveringen og forplig-

tet til uden ugrundet ophold at meddele Kunden den ændrede 

leveringstid. 

 

Såfremt forsinkelse med levering skyldes, at Leverandøren er i 

en situation som angivet i pkt. 13 eller skyldes Kundens hand-

ling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, 

det efter omstændighederne skønnes rimeligt, idet begge par-

ter dog skal være berettiget til at annullere aftalen, når hin-

dringen har varet mere end 6 måneder.  
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Medmindre forsinkelse med levering skyldes ovennævnte for-

hold, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til 

Leverandøren at kræve levering og at fastsætte en endelig ri-

melig frist herfor og herved angive, at Kunden agter at hæve 

handlen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Så-

fremt levering herefter ikke er sket inden for den fastsatte frist, 

er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til 

Leverandøren at hæve handlen. 

 

Hvis Kunden hæver aftalen, jf. ovenfor, er Kunden berettiget til 

at kræve erstatning for de yderligere omkostninger, Kunden er 

blevet påført ved anskaffelse af tilsvarende ydelse/leverance fra 

anden side. Kunden er ikke herudover berettiget til erstatning 

eller anden økonomisk kompensation. Såfremt Kunden ikke 

hæver aftalen, har Kunden ikke, medmindre andet er særligt 

aftalt, ret til erstatning eller anden økonomisk kompensation i 

anledning af forsinkelse fra Leverandørens side.  

 

7. EJENDOMSFORBEHOLD 

 

Det leverede forbliver Leverandørens ejendom, indtil betaling 

er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbe-

hold er gyldigt efter gældende ret. 

 

8. BETALING 

 

Betaling forfalder på de(n) på fakturaen angivne forfaldsda-

to(er). 

 

Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra 

forfaldsdatoen af fakturabeløbet inkl. moms med den på faktu-

raen anførte procentrente. Er morarente ikke anført på faktu-

raen, betales renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 

 

Undlader Kunden at modtage levering på den aftalte dag, er 

Kunden desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om le-

vering havde fundet sted som aftalt.  

 

Leverandøren kan efter eget skøn til en hver tid forlange kon-

tant betaling og/eller evt. sikkerhed. Ved Kundens forsinkede 

betaling kan Leverandøren suspendere yderligere leverancer i 

relation til den relevante ordre såvel som øvrige ordrer. 

 

9. RETURNERING 

 

Kunden har kun ret til returnering af produkter indenfor 60 

dage efter modtagelse af disse. Produkter tages kun retur efter 

forudgående aftale med Leverandøren og med angivelse af det 

udleverede returnummer. Produkter kan ikke behandles uden 

angivelse af returnummer. 

 

Returnering af lagervarer, hvor der ikke fra Leverandørens side 

er sket en fejllevering, kan kun ske med Leverandørens forud-

gående skriftlige accept. En eventuel returnering skal ske for 

kundens regning til vort lager i Odense. 

 

Lagervarer returneret mellem 0 og 14 dage fra leverancen vil 

blive krediteret med et fradrag på 10 % af købsprisen dog mi-

nimum 100 kr. pr. retursag. 

 

Lagervarer returneret mellem 15 og 60 dage fra leverancen vil 

blive krediteret med et fradrag på 20 % af købsprisen dog mi-

nimum 200 kr. pr. retursag. 

 

Skaffevarer (ikke lagerførte varer), som Leverandørens leve-

randører accepterer at tage retur bliver krediteret med et fra-

drag på 20 % dog minimum 150 kr. pr. retursag. Dertil opkræ-

ves eventuel betaling af leverandørbetingede returfradrag og 

fragt. 

 

10. REKLAMATION 

 

Kunden skal undersøge produkterne straks efter fremkomst 

med henblik på konstatering af synlige fejl eller mængdeafvi-

gelser, og reklamation skal ske skriftligt straks herefter, dog 

inden 8 dage fra levering. Reklamation over mangler, som ikke 

burde være blevet konstateret ved et sædvanligt eftersyn af 

produkterne foretaget ved leverancens fremkomst, skal ske 

skriftligt over for Leverandøren straks efter, at manglen er eller 

burde være konstateret. I modsat fald bortfalder Kundens ret 

til at fremsætte krav mod Leverandøren for manglen.  

 

11. ANSVAR FOR MANGLER 

 

Såfremt der inden 12 måneder efter levering konstateres 

mangler ved det af Leverandøren leverede produkt, som skyl-

des fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale, er 

Leverandøren forpligtet til uden beregning at foretage afhjælp-

ning ved omlevering eller reparation efter eget valg, forudsat at 

rettidig reklamation er sket. Leverandøren skal gennemføre af-

hjælpning inden rimelig tid. Afhjælpning sker på det sted, hvor 

det mangelfulde produkt befinder sig, medmindre Leverandø-

ren anmoder om, at produktet skal returneres til Leverandø-

ren. I så fald skal Kunden arrangere forsvarlig emballering og 

forsendelse til Leverandøren. Evt. omkostninger til demonte-

ring og montering skal bæres af Kunden. 

 

En mangel kan ikke gøres gældende, hvor manglen skyldes, at 

det leverede produkt ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i 

fuld overensstemmelse med Leverandørens forskrifter, fejlag-

tig eller uhensigtsmæssig brug og ændringer eller tekniske ind-

greb foretaget uden Leverandørens skriftlige samtykke. Ligele-

des er evt. sliddele ikke omfattet af afhjælpning.  

 

Leverandøren har intet ansvar for mangler eller for forringet 

udbytte af mangelfuld leverance ud over det oven for anførte, 

og Kunden er således afskåret fra at gøre yderligere mangels-

beføjelser gældende.  

 

Ved manglende afhjælpning inden rimelig tid har Kunden ret 

til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at hæve aftalen for 

så vidt angår den mangelfulde del af leverancen, forudsat at 

Kunden forinden har fremsat skriftligt påkrav til Leverandøren 

om afhjælpning. Såfremt Kunden hæver aftalen, er Kunden be-

rettiget til at kræve evt. erlagt købesum retur for den mangel-

fulde del af leverancen, samt kræve erstatning for direkte do-

kumenterede tab, der er påført Kunden ved anskaffelse af til-
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svarende leverance fra anden side, dog ikke ud over faktura-

værdien.  

 

Leverandøren er ikke erstatningspligtig for driftstab, avance-

tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab eller følge-

skaber som følge af mangelfuld levering.   

 

12. PRODUKTANSVAR 

 

Leverandøren er kun ansvarlig, såfremt dette følger af ufravi-

gelige bestemmelser i lov om produktansvar. Leverandøren er 

således ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller erhvervs-

løsøre, der tilhører Kunden eller tredjemand. Endvidere er Le-

verandøren ikke ansvarlig for skader på eller tab vedrørende 

produkter fremstillet af Kunden, herunder Kundens produkter, 

hvori et af Leverandøren leveret produkt indgår. 

 

I det omfang Leverandøren måtte blive pålagt ansvar over for 

tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren 

skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er be-

grænset ifølge Betingelserne. 

 

13. ANSVARSBEGRÆNSNING 

 

Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt 

arbejdsfortjeneste og/eller indirekte tab og følgeskader af en-

hver art, herunder bl.a. konventionalbodsbetalinger o.l., uanset 

om sådanne skader eller tab lides af Kunden eller af tredje-

mand. Dette gælder i enhver henseende og i tillæg til de an-

svarsbegrænsninger, som følger af Betingelsernes øvrige be-

stemmelser. 

 

14. BYGGELEVERANCEKLAUSUL 

 

Såfremt leverede produkter skal anvendes til byggeri i 

Danmark, hvor AB92/ABT93 finder anvendelse, ophører 

Leverandørens ansvar for mangler først 5 år efter aflevering af 

det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år efter 

leveringen til Kunden ved leverancer til lager eller videresalg. 

 

15. ANSVARSFRIHED/FORCE MAJEURE 

 

Leverandøren er ansvarsfri over for kunden for manglende op-

fyldelse af forpligtelser, der skyldes forhold, der ligger uden for 

Leverandørens kontrol, og som Leverandøren ikke ved tilbud-

dets afgivelse eller ordrebekræftelsens afgivelse burde have ta-

get i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvun-

det, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, brand, 

krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende op-

fang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og 

uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknap-

hed og forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som 

skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.  

 

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig ansvarsfri-

hed, skriftligt at underrette den anden part herom og om om-

stændighedens opståen uden unødigt ophold.  

 

16. TVISTER 

 

Tvister opstået i samhandelsforhold, som er omfattet af Betin-

gelserne, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ef-

ter dansk ret ved retten i den retskreds, hvor Leverandøren har 

forretningssted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


