
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
For alle tilbud og leverancer gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. TILBUD
Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets afgivelse, med mindre andet er angivet i tilbuddet. Specifikationer i katalog, brochurer m.v. samt mundtlige 
oplysninger om varens mål, vægt, egenskaber og anvendelse er kun bindende, når disse udtrykkelig er anført i selv tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

2. PRISER
Alle priser er excl. merværdiafgift (MOMS). Varen leveres til de i tilbud, ordrebekræftelse eller prislister anførte priser.

3. LEVERING
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved andre i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Levering er excl. fragt. Det kan godt aftales, at fragten bliver betalt af Hydro-X A/S og påføres fakturaen.

4. LEVERINGSTIDER
Det i tilbud eller ordrebekræftelse oplyste leveringstidspunkt er angivet på grundlag af aktuelt lager og forventninger om leveringstider fra eventuelle 
underleverandører.
Leveringstiden er fastsat af sælger efter dennes bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der er gældende ved tilbuddets fremsættelse eller 
aftalens indgåelse. Ved ændrede forhold er sælger berettiget til at udskyde leveringen, men må i givet fald uden ugrundet ophold meddele køber den 
ændrede leveringstid.
Dersom levering umuliggøres eller væsentlig vanskeliggøres som følge af produktionsvanskeligheder, emballage m.v., eller som følge af strejke eller lock-
out blandt ansatte på virksomheden eller tilsvarende forhold opstår hos evt. underleverandører, skal Hydro-X A/S straks informere køberen om forholdet.
Hydro-X A/S ifalder ikke noget erstatningsansvar af nogen art i forbindelse med ovennævnte leveringsforsinkelser eller leveringshindringer.

5. RESTORDRE
Er det meddelt køberen, at varen er i restordre, vil levering finde sted straks, når varen er hjemkommet på lager, medmindre køberen omgående og inden 
levering afbestiller ordren.

6. REKLAMATION
Køber må straks ved modtagelsen besigtige og gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri og i aftalemæssig stand.
Reklamationer over fejl og mangler skal omgående fremsendes skriftligt med fornøden henvisning til tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura.
De mangelfulde varer skal returneres i samme stand, som de var ved leveringen.
Varer, der viser sig at være behæftet med produktions- eller materialefejl, repareres eller ombyttes efter Hydro-X A/S’ valg og omfatter såvel reservedele, 
arbejdsløn som transportomkostninger.
Hydro-X A/S’ afhjælpspligt omfatter mangler på apparaturer opstået indenfor 12 måneder fra købsdatoen, medmindre andet er anført i ordrebekræftel-
sen og omfatter kun mangler, der ikke er forårsaget af brugs-, monterings-, eller betjeningsfejl eller mangelfuld vedligeholdelse, ligesom apparaturet ikke 
må være søgt repareret af andre end Hydro-X A/S.

7. RETURVARER
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og mangelfri stand, i original emballage og med fornøden henvisning til tilbud, ordrebekræf-
telse, følgeseddel eller faktura.

8. BETJENINGSVEJLEDNING
I forbindelse med salg af apparatur leverer Hydro-X A/S uden beregning en betjeningsvejledning og for kemikalier leveres brugsanvisninger.

9. BETALINGSBETINGELSER
Når intet andet udtrykkeligt er anført i vort tilbud eller ordrebekræftelse, er betaling 30 dage netto.
Købesummen forfalder til betaling på ovennævnte tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at leveringen ikke kan ske rettidigt. Såfremt betalings-
betingelserne ikke overholdes, forrentes Hydro-X A/S’ tilgodehavende med en rentesats på 1,5% pr. påbegyndt måned. Renten beregnes af den til enhver 
tid skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for Hydro-X A/S kan ikke overstige 110% for den solgte genstand.
Hydro-X A/S hæfter ikke for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, råvaretab, avancetab eller nogen anden form for indirekte tab i anledning af forsinkelse, 
manglende levering eller mangler ved det solgte.
Såfremt arbejdskonflikter eller anden omstændighed, som Hydro-X A/S ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, militærindkaldelser, rekvirering, 
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, svigtende energiforsyning samt i tilfælde af 
mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de nævnte omstændigheder, er Hydro-X A/S ansvarsfri.
Det påhviler Hydro-X A/S uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, såfremt forannævnte omstændigheder indtræffer.

11. PRODUKTANSVAR
Såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser, kan produktansvar ikke gøres gældende over for Hydro-X A/S.
Hydro-X A/S er kun ansvarlig for personskade, såfremt skaden bevisligt skyldes fejl og forsømmelse begået af Hydro-X A/S eller nogen, som Hydro-X A/S 
har ansvaret for. Hydro-X A/S er ej heller ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, såfremt det solgte er i købers besiddelse og er ikke ansvarlig for 
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller enhver anden form for indirekte tab.
Såfremt Hydro-X A/S måtte blive gjort ansvarlig over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Hydro-X A/S skadesløs i det omfang, som Hydro-X A/S’ 
ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser.
Nærværende ansvarsbegrænsninger gælder ikke, såfremt der fra Hydro-X A/S’ side foreligger et forsætligt eller groft uagtsomt forhold.
Såfremt der fra tredjemand fremsættes krav mod Hydro-X A/S eller køber, skal den part overfor hvem kravet rettes, straks underrette den anden part 
herom.

12. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER
Hydro-X A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

13. TVISTIGHEDER
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne om forståelsen og/eller opfyldelsen af nærværende aftale skal – uanset grunden – afgøres ved Sø- og 
Handelsretten i København eller Retten i Aalborg som aftalt værneting. Hydro-X A/S afgør, om Sø- og Handelsretten eller Retten i Aalborg skal være 
værneting.
Såfremt en sag af Sø- og Handelsretten måtte blive henvist til byret, skal Retten i Aalborg være aftalt værneting.
Tvistigheder skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret.


