Generelle salgs- og leveringsbetingelser
gældende for salg faktureret fra BLÜCHER Metal A/S til kunder i Danmark
gældende fra 01.01.2020
TILBUD

BETALING

Kun skriftlige tilbud er bindende. Medmindre andet aftales,
har afgivne tilbud en gyldighed på op til 30 dage.

Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved
betaling efter betalingsfristens udløb beregnes renter med 1,5% pr. måned af den
forfaldne saldo.

Afgives ordre på standard blanket, indeholdende ordregiverens salgs- og
leveringsbetingelser eller på en måde, hvor der henvises til ordregiverens salgsog leveringsbetingelser, præciseres, at BLÜCHER, medmindre særskilt skriftlig
aftale indgås, kun sælger på basis af BLÜCHERs generelle salgs- og
leveringsbetingelser.
TEKNISKE DATA
Alle tekniske oplysninger og data er kun gældende i det omfang, hvor
oplysningerne er meddelt BLÜCHER skriftligt, og BLÜCHER kræver altid, at
ordregiveren godkender tegninger af specialprodukter, der fremstilles efter
ordregiverens ønske. BLÜCHER påtager sig intet ansvar for korrektheden af de af
ordregiveren oplyste tekniske data.
PRISER
Alle tilbudte priser er excl. moms, men inkl. standard emballage. Medmindre andet
skriftligt er aftalt handles i DKK.
Ved eksport ud af Danmark betales importmomsen og told af ordregiveren, men
BLÜCHER udfærdiger proformafaktura.
Alle ordrer leveres til priser, der er gældende på ordredagen.
Rabatter ydes kun i henhold til særskilt skriftlig aftale.
LEVERING
Angivne leveringstider er kun gældende i henhold til skriftlig ordrebekræftelse.
Medmindre andet er aftalt, sker levering EX WORKS i henhold til Incoterms 2020,
således at levering sker ved BLÜCHERs forretningssted og forsendelse er for
købers regning samt risiko.
FORBEHOLD VED LEVERING
BLÜCHER er berettiget til at udskyde leveringstiden i tilfælde af force majeure,
arbejdskonflikt, brand, mangel på transportmidler, ved materialemangler,
leverandørsvigt, produktionsstop, offentlige restriktioner og andre begivenheder,
som BLÜCHER er uden indflydelse på. Leveringen kan af BLÜCHER udskydes
med varigheden af den opståede forhindring, når BLÜCHER senest 7 dage efter
hindringens indtræden skriftligt orienterer køber herom.
EJENDOMSFORBEHOLD
I tilfælde af kundens manglende betaling, insolvens eller konkurs
forbeholder Blücher sig ejendomsretten til ethvert produkt for hvilket der
ikke foreligger forudgående fuld betaling, således at Blüchers eventuelle
tab begrænses, hvis sådan manglende betaling, insolvens eller konkurs
måtte indtræffe.
RETURNERING
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Ved returnering skal
fakturanummer eller følgeseddelnummer på de returnerede varer altid anføres.
Kurante varer krediteres med et fradrag på minimum 30% af fakturabeløbet under
hensyn til varens stand, undersøgelser af varen m.v. Ved returnering af varer,
hvor det beløb, der vil blive krediteret, ikke overstiger DKK 1.500,00, opkræves et
håndteringsgebyr på DKK 250,00.
Dette gælder med mindre andet er skriftligt aftalt. Specielt fremstillede samt
ukurante varer tages ikke retur. Omkostningerne ved returneringen sker for
ordregiverens regning og risiko.
SPECIALPRODUKTER
Specialprodukter er særlige eller modificerede produkter, som er tilpasset købers
særlige behov og krav og for hvilke Blücher ikke har anden fremtidig anvendelse.
Såfremt en køber annullerer en ordre på specialprodukter af årsager, som ikke
kan tilskrives Blücher, er Blücher berettiget til at pålægge køber, og køber er
forpligtet til at betale, en sum svarende til de omkostninger og udgifter, som
Blücher har afholdt i forbindelse med udførelsen af ordren frem til modtagelsen af
afbestillingsskrivelsen. På købers anmodning skal Blücher udspecificere sådanne
omkostninger og udgifter, som dog aldrig kan overstige den aftalte pris på
specialprodukterne.

Ordregiveren er ikke berettiget til, i tilfælde af modkrav, at modregne i skyldige
beløb, medmindre der er tale om et konnekst modkrav.
PRODUKTANSVAR
I det omfang, intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende
vedrørende BLÜCHERs produktansvar:
BLÜCHERs erstatningsansvar i forbindelse med produktansvar for personskade
begrænser sig til tilfælde, hvor BLÜCHER eller andre, som BLÜCHER har
ansvaret for har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.
BLÜCHER produktansvar ved skade på fast ejendom eller løsøre, herunder
produkter, som er fremstillet af kunden eller produkter, hvori disse indgår,
begrænser sig til tilfælde, hvor BLÜCHER eller andre, som BLÜCHER har
ansvaret for har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvaret kan dog ikke
overstige 5 mio. DKK pr. skade og på årsbasis samlet 20 mio. DKK.
BLÜCHER er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab.
I den udstrækning BLÜCHER måtte blive pålagt produktansvar over for
tredjemand, er kunden forpligtet til at holde BLÜCHER skadesløs i samme
omfang, som BLÜCHERs ansvar er begrænset efter det i dette punkt angivne.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod enten BLÜCHER eller BLÜCHERs kunde
om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal pågældende part
straks underrette den anden part om kravet. BLÜCHER og ordregiveren er
gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som
behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade,
som påstås forårsaget af produktet.
MANGLER
Ordregiveren er ved modtagelsen af varen pligtig til at foretage en nøje
undersøgelse af, om varen er mangelfri, herunder en undersøgelse af
konstruktions-/fabrikations- og/eller materialefejl.
Bliver en vare beskadiget under transporten, er BLÜCHER fri for ansvar, idet
BLÜCHER ikke uden særskilt skriftlig aftale påtager sig forpligtelser i relation til
varens transport til bestemmelsesstedet.
Reklamationsfristen for mangler er 1 år fra leveringen. Mangler kan i øvrigt kun
påberåbes, såfremt BLÜCHER modtager skriftlig meddelelse straks efter
manglens konstatering. Er der tale om konstaterbare/synlige mangler, skal
meddelelse om disse tilgå BLÜCHER senest 8 dage efter varens modtagelse, idet
BLÜCHERs ansvar i modsat fald bortfalder.
Mangler, som med rette påberåbes af ordregiveren, har BLÜCHER ret til at
afhjælpe efter BLÜCHERs valg ved reparation, udbedring og/eller omlevering.
BLÜCHER er kun ansvarlig for afhjælpning af mangler, og kunden kan derfor ikke
kræve erstatning for evt. driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab, herunder
afledte krav.
VÆRNETING OG LOVVALG
Eventuelle tvister tilstræbes afgjort i mindelighed. Enhver tvist, som udspringer af
købsaftale mellem BLÜCHER og køber afgøres efter dansk lovgivning. Dette
gælder også de tilfælde, hvor køber er hjemmehørende uden for Danmark.
Retssager mellem BLÜCHER og køber skal anlægges ved retten i Herning.
EKSPORTKONTROL
Salg eller videresalg af produkter leveret af Blücher skal ske i overensstemmelse
med gældende lovgivning for eksport og videreeksport af disse produkter
("Eksportkontrol"), herunder alle økonomiske eller finansielle sanktioner og
handelsembargoer, der til enhver tid måtte pålægges, administreres eller
håndhæves af USA, EU eller anden relevant myndighed med domsmyndighed
over Blücher ("sanktionslovgivning"). Køber forstår og anerkender det følgende
med hensyn til de produkter, som Blücher har leveret til køber:
(A) køber må ikke eksportere, videreeksportere eller på anden måde sælge
Blüchers produkter til (i) et land, område eller person til hvem en sådan eksport,
videreeksport eller salg er forbudt i henhold til gældende lovgivning, herunder,
men ikke begrænset til, eksportkontrol og sanktionslovgivning, eller (ii) til et land
eller område, som er underlagt omfattende sanktionslovgivning, herunder US
sanktioner ("sanktionerede områder"). Fra og med nærværende dato hører Krim,
Cuba, Iran, Nordkorea og Syrien under de sanktionerede områder, med det

forbehold at den amerikanske regering fremover tilføjer eller fjerner sanktionerede
områder.
(B) køber bekræfter endvidere, at denne ikke erhverver produkterne med noget
formål af hverken militær, atom eller missil art eller en eventuel sådan slutbruger.
Hvis dette ikke måtte være korrekt, skal køber straks underrette Blücher på
exportdocuments@wattswater.com.
REKLAMATION
Enhver reklamation skal for at være gyldig være skriftlig. Reklameres der ikke
skriftligt, og overholdes aftalte eller lovmæssigt fastsatte reklamationsfrister ikke,
bortfalder ethvert krav mod BLÜCHER.
BLÜCHER er også ansvarsfri i tilfælde, hvor ordregiveren ikke har fulgt meddelte
anvisninger fra BLÜCHER med hensyn til montagekontrol, brug og
vedligeholdelse.
Ordregiveren har bevisbyrden for, at meddelte anvisninger er efterlevet. I tilfælde,
hvor der ikke fra BLÜCHER er givet anvisninger, nemlig i situationer, hvor der er
tale om specialprodukter fremstillet efter ordregiverens ønske, har ordregiveren
bevisbyrden for, at varerne er behandlet forsvarligt med hensyn til montage, drift
og vedligeholdelse.
ANSVARSBEGRÆSNING
BLÜCHERs ansvar er uanset manglens karakter og art begrænset til den
mangelfulde vares fakturaværdi.
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