SL POWER A/S BETINGELSER FOR LEVERING AF
SERVICE OG RESERVEDELE.

1.

Gyldighed.
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for
SL Power A/S er gældende for alle tilbud, salg,
leverancer og montage- og servicearbejder
udført. Betingelserne kan ændres af SL Power
(herefter "SLP") uden varsel.

2.

Tilbud.
Alle tilbud er uforpligtende. Købers ordre, accept
mv. er først bindende for sælger efter afgivelse
af skriftlig ordrebekræftelse.

3.

Leveringstid og forsendelse.
Alle leveringstider er vejledende og annonceret
med leveringstider nuværende for SLP´s
leverandører og er omfattet af at varen ikke
sælges før ordre fra kunden.

4.

5.
a.

6.

Force majeure.
SLP påtager sig intet ansvar for ikke opfyldelse af
sin forpligtelse i henhold til afgivne tilbud eller
eventuelle ordrer samt forsinkelser, som skyldes
force majeure, naturkatastrofer, krig, optøjer,
borgerlige
uroligheder,
terroraktioner,
beslaglæggelse, regeringsindgreb eller indgreb
af lokale myndigheder, ildsvåde, strejker,
lockout, import- eller eksportrestriktioner,
arbejdsstridigheder, manglende, mangelfulde
eller
forsinkede
leveringer
fra
underleverandører, helt eller delvist nedbrud af
transportmiddel, mangel på arbejdskraft,
brændsel, drivkraft, maskinskader eller uheld
ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag
i øvrigt, som ligger udenfor SLP´s kontrol, og som
kan forsinke eller forhindre fremstillingen og
leveringen af varen.
I tilfælde af ovennævnte forhold er SLP
berettiget til at udskyde levering, indtil
opfyldelseshindringen er ophørt, og levering til
denne således udskudte leveringstid anses i
enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at
ville vedvare udover 3 måneder, skal SLP dog
være berettiget til at annullere afgivne tilbud og
indgåede aftaler, uden at dette skal anses for
misligholdelse, og uden at SLP pådrager sig
noget erstatningsansvar for direkte eller
indirekte tab, herunder driftstab eller skader
forårsaget deraf.
Levering og risiko EXW (Ex Works).
Leveringsbetingelser og betingelser er EX Works
(Incoterms 2010) Når SLP arrangerer levering,
har levering fundet sted, når det solgte er
ankommet til kundens adresse eller et anden
aftalt leveringssted.
Medmindre andet er aftalt skriftligt, lastning og
forsendelse er for købers regning og risiko. SLP
kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
uregelmæssigheder, herunder forsinkelser, tab
eller skade på forsendelsen. Efter skriftlig
anmodning vil SLP kunne hjælpe med at
arrangere forsendelse og forsikring på vegne af
køber og for købers regning og risiko.
Sælgers ejendom.
SLP har i salget pant i solgte dele og udstyr til
kost prisen plus eventuelle renter og
omkostninger er betalt fuldt ud. Køberen skal

faktisk eller retligt ikke bortskaffe salgsvarer på
en måde, der kan være til skade for SLP´s
sikkerhed.
Checks
eller
andre
betalingsinstrukser anses ikke som betaling,
indtil de er opfyldt i deres helhed
7.
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9.
a.

Priser.
Medmindre andet er aftalt skriftligt er prisen på
leveringsdagen gældende. Alle priser omfatter,
medmindre andet udtrykkeligt er angivet,
levering EXW ved SLP lager i Skandinavien. SLP
kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i pris der
kræves som følge af prisændringer fra fabrikker
og forsendelsesomkostninger eller ændringer
pålagt af offentlige organer i tilfælde af
takstændringer, der er indført før vare
importeres forskellene er indregnet til køber.
Returnering af materiale.
Alle returneringer skal godkendes på forhånd af
SLP og mærkes med et returnummer.
Returnerede dele skal være i ubrudt emballage
og i fuldt salgbare tilstand. Der må ikke være
skader på den originale emballage. Delene skal
mærkes med varenummer og en pakkeseddel
skal vedlægges.
Dele der ikke returneres inden for 90 dage, eller
som SLP ikke har på lager, betragtes ikke som
returvarer men som et tilbagekøb, her kræves
individuel aftale.
Eventuelle aftaler om tilbagekøb eller forkerte
forsendelser skal fremgå af følgebrevet.
Mindre dele med en værdi på mindre end DKK
300 pr partnummer / varenummer er ikke
krediteret.
Dele af pakningssæt og dele af komplekse
enheder er ikke krediteret.
Return shipping er på købers risiko og
omkostninger og kreditering er baseret på SLP´s
opgørelse af modtagne dele. Cash-on-levering
forsendelser fakturerbare til SLP eller
tilsvarende vil blive afvist.
Returnerede dele, der ikke er godkendt af SLP
kasseres, medmindre andet udtrykkeligt er
aftalt.
Når de returnerede varer modtages og
godkendes af SLP inden 30 dage efter levering,
vil kunden blive krediteret 90% af
fakturaværdien. For returvarer mellem 30 og 90
dage efter levering, vil kunden blive krediteret
85% af fakturaværdien. Eventuelle rabatter vil
blive
fratrukket
før
eventuelle retur
omkostninger beregnes.
Returvarer, som ikke har et følgebrev betragtes
som ældre end 90 dage. Værdien bestemmes
derefter i hvert enkelt tilfælde af SLP og beløbet
krediteres købers konto.
Betalingsbetingelser.
Medmindre andet er skriftligt aftalt er
betalingsbetingelserne 8 dage fra fakturadato.
Mens arbejdet pågår eller forud for arbejdets
påbegyndelse har SLP ret til at kræve
tilbagebetaling af op til 100% af værdien af det
forventede arbejde, rejseomkostninger samt
brugen af dele.
Hvis betalingen er forsinket, er interesser
opkrævet i henhold til den danske lov af
forfaldne betalinger §5 Stk. 1. Betaling anses for
rettidig, når den er blevet krediteret SLP´s konto
senest forfaldsdatoen.
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Forsinkelse og fortrydelsesret
Skulle SLP bliver opmærksom på at levering ikke
vil finde sted inden for det vejledende levering
tids- eller den garanterede tid – bør SLP
underrette køberen om forsinkelsen med
angivelse af årsagen til forsinkelsen og om muligt
angive ny leveringstermin.
Ved tilstedeværelse af force majeure jf. punkt 4
forlænges leveringstiden med det tidsrum hvor
force majeure-situationen varer.
Hvis den aftalte leveringstid - vejledende eller
garanteret - overskrides med 6 måneder eller
mere er køber berettiget til at ophæve købet og
modtage evt. forudbetalinger tilbage. Kunden er
i den forbindelse ikke berettiget til erstatning fra
SLP for dets evt. direkte og/eller indirekte tab.
Ved levering af varen - eller hvis ejendommen
helt eller delvist kan leveres af en
underleverandør- køber har kun ret til at
ophæve entreprenøren hvis SLP kan gøre
fortrydelsesret gældende til sin leverandør. Det
er en forudsættelse at salgsbetingelserne fra
den leverende fabrik eller underleverandør er
meddelt køberen.
Disse bestemmelser træder I stedet for
købelovens §21-28.
Hvis SLP ikke kan levere inden for den til kunden
angivne leveringsdato, kan SLP opsige aftalen
med kunden uden andre økonomiske
konsekvenser end eventuelle forudbetalinger.
Erstatning for forsinket levering.
Ingen form for kompensation udbetales hvis en
forsinkelse af levering ikke er opfyldt.
For overtrædelse af den garanterede
leveringstid betales, hvis ikke andet er skriftligt
aftalt, normal kompensation - konventionalbod,
beregnes som 0,5% pr uge af den aftalte
salgsgenstands købesum som ikke kan anvendes
efter hensigten på grund af forsinkelsen. Hvis
beløbet hvorpå konventionalboden skal
beregnes overstiger DKK 100.000, beregnes
boden til 0,25% pr uge.
Konventionalboden beregnes for hver uge
forsinkelsen varer, regnet fra den dag
leverancen skulle have været leveret og ikke
overstiger 5% af den del af købesummen der
dækker den del af leverancen som ikke kan
anvendes som forudsat.
Køber kan ikke kræve nogen anden form for
kompensation. Desuden bortfalder normal
kompensationen hvis det med rimelighed kan
vises at køberen ikke har lidt noget tab, for
eksempel fordi køberen ikke har været klar til at
modtage leverancen.
Den salgsvare anses som leveret på risikoens
overgang jf. pkt. 5. eller skriftlig aftale om andet,
selvom
SLP
skal
udføre
korrektion/
tillægsarbejde på et senere tidspunkt, jf. punkt
14.C eller foretage efter levering af dele der er af
mindre økonomisk betydning i forhold til
leverancen i helhed.

12. Købers pligt til at modtage leverancen,
afbestilling etc.
a. Annullering af servicekontrakten skal ske
skriftligt. Hvis meddelelsen om annullering er
modtaget af SLP senest 3 arbejdsdage før den
planlagte start skal køber betale SLP et
afbestillingsgebyr svarende til prisen for første
arbejdsdag i overensstemmelse med de
gældende timesatser. Desuden skal køberen
altid betale erstatning for udgifter til rejser, leje
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af udstyr mv. relaterede til omkostninger som
SLP ikke kan afbestille uden omkostninger.
Annullering af bestilte dele kræver samtykke fra
SLP. I tilfælde af en afbestilling vil køberen blive
opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til 20%
af den aftalte pris for det de afbestilte dele.
Reklamationsbetingelser.
For service udført af SLP på motorer og andet
udstyr hæfter SLP for fejl / mangler, der
beviseligt er forårsaget af materiale- eller
montage fejl inden for følgende tidsrum regnet
fra leveringsdatoen eller arbejdets afslutning: 6
måneder eller 1500 arbejdstimer, afhængig af
hvad der forekommer først. For reservedele,
gælder reklamationsretten 6 måneder fra
salgsdato.
Køber er forpligtet til at undersøge salgsvaren så
snart den er leveret og / eller for at kontrollere
arbejdet så snart det er udført. Enhver
reklamation over leveringen skal ske skriftligt og
senest 8 dage efter de forhold som reklameres
over er eller burde være opdaget. Ved evt.
reklamation skal anmeldelsen skriftligt sendes til
SLP med dokumentation samt beskrivelse af
manglen. Køber bærer bevisbyrden for at der
foreligger en kontraktmæssig mangel.
Ved godkendt reklamation vil SLP efter eget skøn
erstatte de defekte dele, reservedele og udstyr
med nye eller reparerede dele i. Udgifter i
forbindelse med de følgeskader eller andre
udgifter til afmontering / montering. Alle
omkostninger og risici forbundet med
forsendelser bæres af køberen.
I tilfælde af en godkendt reklamation
vedrørende arbejdet dækker SLP udgifterne til
afhjælpning af manglen og dele samt rimelige
rejseudgifter (begrænset til rejseudgifter til det
oprindelige arbejdssted / servicesite) og rimelige
omkostninger indkvartering under udførelsen.
Det forudsættes at arbejdet udføres af SLP´s
arbejdsmontører inden for normal arbejdsdag
eller eventuelt af andre i henhold til en skriftlig
aftale med SLP. Ekstra udgifter til obligatorisk
overarbejde eller ved arbejde der ikke er
omfattet af reklamationen betales altid af
køberen.
Under
alle
omstændigheder
forbeholder SLP sig ret til at kræve betaling fra
køber til udgifter som SLP -arbejdere unødigt
bliver indkaldt eller relateret til fejlagtige
reklamation.
Eventuelle omkostninger i forbindelse med
indsættelse af motorer eller udstyr på
værkstedet (fx udgifter til reparationer,
transport eller leje) er ikke relevant for SLP
medmindre andet er aftalt skriftligt på forhånd.
Udskiftede dele skal returneres til SLP inden for
7 dage efter reparationens dato. Hvis delen (e)
ikke returneres som angivet ophører ethvert
ansvar for SLP med at eksistere, og køberen vil
blive opkrævet for alle omkostninger forbundet
med reparation og / eller sendte reservedele.
Køber kan ikke gøre andre krav i forbindelse med
påståede defekter end ovennævnte påstand
afhjælpning af mangler.
SLP´s forpligtelse er begrænset til garanti og /
eller udskiftning. SLP dækker ikke eventuelle
skader (følgeskader) som den mangelfulde
levering kan have forårsaget.
I alle tilfælde af fejl og / eller mangler bærer SLP
intet ansvar for de indirekte tab som fejlen og /
eller defekter kan have forårsaget kunden. Med
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m.

14.
a.

b.
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15.
a.

b.

indirekte tab betyder tab af fortjeneste og andre
tilsvarende økonomiske konsekvenstab.
SLP bærer intet ansvar for fejl, udeladelser eller
skader opstået af ælde, slitage, brug af ikke
godkendte smøremidler, brug af uoriginale
reservedele, forkert eller usædvanlig behandling
eller brug, mangelfuld vedligeholdelse eller
overbelastning osv. bærer SLP ikke ansvar for
fejl, udeladelser, skader eller tab som følge af at
køber har forsømt sin pligt til at afbøde tab eller
undladt at fuldføre arbejde eller aktiviteter der
kan begrænse skader eller tab.
Hvis en salgsvare herunder motorer er ændret
eller repareret uden SLP skriftlige godkendelse,
alle
omkostninger
vedrørende
denne
forbindelse SLP irrelevant. Hvis en sådan
ændring eller reparation sker det bortfalder
ethvert ansvar SLP for mangler ved leverancen.
For reservedele eller arbejdskraft der leveres af
SLP i forbindelse med reparation af en defekt,
som
SLP
har
ansvar
for
udløber
reklamationsperioden,
mens
reklamationsfristen for den oprindelige levering
jf. post 14.A
SLP´s ansvar for mangler og / eller defekte
leverancer kan kun gøres gældende af den
oprindelige køber.

salgs og leveringsbetingelser SLP har begrænset
sit ansvar for forsinkelser, mangler, fejl og
produktskade i forhold til de betingelser, som
dansk lovgivnings gældende regler.
16.

Værneting og Lovvalg
Aftalen er underlagt dansk domstol, uanset
typen af tvist i anledning af arbejde eller
leverancer. Hjørring By domstole er den
eksklusive værneting for alle krav mod SLP.
Køber godkender Hjørring Byret eller andet
værneting for alle krav fra SLP mod køberen.

Produktansvar.
SLP er kun ansvarlig for skader forårsaget af
defekter ved det leverede, hvis defekter skyldes
fejl for hvilke SLP er ansvarlig iht. almindelige
erstatningsregler.
SLP`s ansvar er max. DKK. 10.000.000 pr. skade,
og SLP kan aldrig gøres ansvarlig for tab af
driftstab eller andet indirekte tab.
SLP er kun ansvarlig for mangler i det leverede
op til 6 måneder efter levering har fundet sted. I
det omfang SLP kan blive mødt af
erstatningskrav som følge af kundens brug af det
leverede, herunder videresalg. Er kunden
forpligtet til at friholde SLP fra ethvert krav i det
omfang, ansvaret går ud over de ovennævnte
grænser. Kunden er forpligtet til at blive sagsøgt
af den samme domstol, som behandler kravet
mod SLP.
Ansvarsbegrænsning.
Med undtagelse af den pligt til at afhjælpe og
standardiseret kompensation er angivet i punkt
12 og 15, SLP er ikke ansvarlig for kompensation,
rabat eller andre direkte særlige hændelige
skader eller følgeskader, herunder men ikke
begrænset til tab af indtægt, tab af faktiske eller
forventede overskud , mangel på kontanter, tab
af forventede besparelser, tabte indtægter, tab
af omsætning, tab af goodwill eller følgetab,
herunder tab som følge af personskade eller
død, skade på udstyr eller ejendom, samt
eventuelle omkostninger til reparation af
sådanne skader eller tab, uanset om kravet er
baseret på misligholdelse af garantien,
købsretsligt ansvar eller andet retsgrundlag.
Eventuelle erstatningskrav der kunne opstå i
forbindelse med nærværende kontrakt er under
alle omstændigheder begrænset til det direkte
dokumenterede tab, selvom det aldrig
overstiger fakturaværdien af arbejdet eller de
dele som reklamationen vedrører, forudsat der
ingen anden udtrykkelig skriftlig aftale er. Køber
skal i alle tilfælde dokumentere de tab han har
haft samt at SLP er ansvarlig. Med de nuværende
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