
 

Salgs- og leveringsbetingelser 

 

 

§1. GENERELT 

Stk. 1. De følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved levering af produkter og dertil relaterede 

ydelser fra Kohsel A/S, og er sammen med kontrakten, der definerer ydelsen, det gældende retsgrundlag for 

aftalen mellem Kohsel og køber.  

Stk. 2. Ingen andre betingelser og vilkår finder anvendelse i aftaleforholdet mellem Kohsel A/S og køber.  

 

§ 2. TILBUD OG PRISER 

Stk. 1 Alle tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser, råvarekurser, 

statslige afgifter m.v.  

Stk. 2 Ved ordrelinjer under kr. 5.000 beregnes et opstillingstillæg på kr. 500.  

Stk. 3 Kohsel A/S kan frit tilbagekalde eller ændre i tidligere afgivne tilbud, indtil accept heraf foreligger.  

Stk. 4.  Uafhængig af det i stk. 3 anførte, forbeholder Kohsel A/S sig ret til uden varsel, at regulere den endelige 

salgspris i det omfang, der efter tilbuddets afgivelse er indtrådt forhøjelser i et eller flere af de forhold der er nævnt 

under stk. 1.  

 

§3. ORDRE  

Enhver ordre er bindende for kunden, hvorfor ændring eller annullering heraf alene kan ske efter skriftlig accept 

fra Kohsel A/S.  

 

§ 4. BETALING 

Stk. 1 Enhver faktura fra Kohsel A/S forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato, jfr. dog stk. 2. 

Stk. 2. Ved opfyldelse af ordrer afgivet af virksomheder med hvilke Kohsel A/S ikke tidligere har haft samhandel, 

forfalder fakturaen til betaling ved fakturaens modtagelse.  

Stk. 3. Ved betaling efter forfaldstidspunktet skal der tillige betales rente på 12% p.a. fra forfaldsdag og til betaling 

sker.  

Stk. 4. Køber er i intet tilfælde berettiget til at tilbageholde nogen betaling eller foretage fradrag i produkternes pris 

i forhold til krav køber påstås at have mod Kohsel A/S, uden forudgående skriftlig accept fra Kohsel A/S.  

 

§5. LEVERING  

Stk. 1. Enhver levering sker EXW (INCOTERMS 2010).  

Stk. 2. Leveringstiden anføres i den af Kohsel A/S udarbejdede ordrebekræftelse.  

Stk. 3. Kohsel A/S er berettiget til at tilbageholde levering, indtil købesummen inklusiv eventuelle påløbne renter 

og omkostninger er betalt fuldt og helt i overensstemmelse med aftalegrundlaget 

Stk. 4. Kohsel A/S er berettiget til at foretage delvise leveringer af produkterne 

 

§ 6 EJENDOMSFORBEHOLD 

Stk. 1. Kohsel A/S bevarer den fulde ejendomsret over de leverede effekter, indtil købesummen inklusiv 

eventuelle påløbne renter og omkostninger er betalt fuldt og helt i overensstemmelse med aftalegrundlaget  
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§7. FORSINKELSE MED LEVERING 

Stk. 1. Såfremt levering forsinkes mere end 2 uger fra den anførte leveringstid, er køber berettiget til at modtage 

en bod, der andrager 1% af købesummen eks. moms af den del af leverancen, som er forsinket pr. uge.  

Stk. 2. Boden omtalt i stk. 2 kan under ingen omstændigheder overstige 8% af købesummen eks. moms af den 

del af leverancen, som er forsinket.  

Stk. 3. Såfremt forsinkelsen vedvarer udover 8 uger, har køber tillige ret til at afgive skriftligt påkrav om, at aftalen 

ophæves, med mindre levering sker inden 14 dage.  

Stk. 4. I tilfælde af forsinket levering har køber i intet tilfælde ret til erstatning for forsinkelse udover det i stk. 1. 

nævnte bodsbeløb. Køber har ligeledes ikke ret til erstatning for eventuelle tab, såfremt køber hæver aftalen i 

overensstemmelse med stk. 3.  

Stk. 5. Uanset ovenstående betales der ikke bodsbeløb, såfremt forsinkelse skyldes henholdsvis købers forhold 

eller Force Majure, som er reguleret i § 11. 

 

§8. MANGLER  

Stk. 1. Såfremt produkter leveret af Kohsel A/S ikke stemmer overens med det mellem parterne aftalte, har 

Kohsel A/S pligt og ret til at afhjælpe fejl og mangler i overensstemmelse med indholdet af nærværende 

bestemmelse.  

Stk. 2. Kohsel A/S hæfter for fejl og mangler, der kan henføres til Kohsel A/S’s fejl eller forsømmelser, og som er 

forårsaget af fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling og alene hvis de fejlbehæftede genstande returneres til 

Kohsel A/S i forsvarlig emballage.  

Stk. 3. Kohsel A/S kan ikke gøres ansvarlig for mangler af nogen art, der skyldes købers forhold, herunder men 

ikke begrænset til mangler i konstruktioner udformet af køber eller i konstruktioner udformet af Kohsel A/S i 

overensstemmelse med købers specifikationer.  

Stk. 4. I det omfang Kohsel A/S hæfter for fejl og mangler i henhold til foranstående og betinget af rettidig 

reklamation, jævnfør § 9, har Kohsel A/S efter eget valg enten at udbedre manglen ved reparation eller ombytning 

eller at give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen.  

stk. 5. Køber bekoster, besørger og bærer risikoen for transporten af de fejlbehæftede og udbedrede/ombyttede 

genstande.  

Stk. 6. Udover det i denne bestemmelse beskrevne om afhjælpning fraskriver Kohsel A/S sig ethvert ansvar for 

mangler, således at køber ikke kan fremsætte krav mod Kohsel A/S for erstatning som følge af levering af 

mangelfulde varer eller øvrigt tab opstået i forbindelse hermed.  

 

§9.  UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATIONER 

Stk. 1. Køber har undersøgelsespligt, og skal, når Kohsel A/S har leveret produkterne, foretage en grundig 

undersøgelse, hvorved køber kan sikre sig, at produkterne ikke er mangelfulde. 

Stk. 2. Såfremt køber i forbindelse med den i stk. 1 nævnte undersøgelse konstaterer, at produkterne er 

mangelfulde, skal køber straks give Kohsel A/S skriftlig besked herom 

Stk. 3. For øvrige mangler, herunder skjulte mangler, skal reklamation ske skriftligt overfor Kohsel A/S og afgives 

så snart en mangel opdages eller burde være opdaget og under alle omstændigheder inden for 2 år efter 

levering.  
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Stk. 4. Såfremt ovenstående reklamationsfrist ikke overholdes, bortfalder køberens ret til at påberåbe overfor 

Kohsel A/S, at der foreligger en mangel.  

§10. PRODUKTANSVAR  

Stk. 1. For forhold omfattet af produktansvarsloven er Kohsel A/S ansvarlig for produktskade i overensstemmelse 

med loven.  

Stk. 2. For forhold, der ikke er omfattet af produktansvarsloven, kan Kohsel A/S alene gøres ansvarlig for 

personskade og tingsskade, herunder ingrediens- og komponenttilfælde, såfremt skaden hidrører fra produkter 

produceret af Kohsel A/S og skaden skyldes uagtsomhed udvist af Kohsel A/S eller personer, som Kohsel A/S 

hæfter for.  

Stk. 3. Kohsel A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.  

Stk. 4. Ansvaret som nævnt i stk. 2 er under alle omstændigheder begrænset til et beløb, der svarer til den 

forsikringsdækning Kohsel A/S til enhver tid faktisk opnår for den opståede skade, i henhold til en af Kohsel A/S 

tegnet forsikring eller fra en af tredjemand tegnet forsikring, der dækker skaderne. 

Stk. 5. Dersom tredjemand, fx købers kunde, søger at gøre Kohsel A/S ansvarlig for en produktskade, er køber 

forpligtet til at skadesløs holde Kohsel A/S for dennes udgifter herved, herunder eventuel erstatning, udgifter til 

advokat m.v. Køber er endvidere forpligtet til at indtræde til støtte for Kohsel A/S i enhver retssag eller 

voldgiftsforhandling indledt af den pågældende tredjemand mod Kohsel A/S.  

 

§11. FORCE MAJEURE  

Stk. 1. Kohsel A/S kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af selskabets forpligtelser, hvis dette 

skyldes omstændigheder, der med rimelighed må anses for at være hensiddes selskabets kontrol, herunder men 

ikke begrænset til strejke, brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og 

uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer 

fra underleverandører, der kan henføres til lignende omstændigheder, som anført i denne bestemmelse.  

Stk. 2. Sælgeren er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser, som skyldes årsager, der opstår som følge af den i 

foråret 2020 udbredte Coronapandemi.  

 

§12. Værneting og lovvalg   

Stk. 1. Såfremt der opstår tvist fra eller i forbindelse med parternes aftale, skal parterne inden tvisten indbringes for 

domstolene forsøge at finde en mindelig løsning på tvisten inden 20 dage fra anmodning fra en af parterne.  

Stk. 2. Hvis der ikke inden fristen i stk. 1 er fundet en mindelig løsning, kan tvisten indbringes for de danske 

domstole.  

Stk. 3. Som værneting for eventuelle søgsmål hidrørende fra parternes samhandel, er Retten i Aarhus som 1. 

instans 

Stk. 4. Tvisten skal afgøres efter gældende dansk ret. 


