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Carrier Refrigeration Denmark A/S’s Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser 
 
1. Anvendelse 
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er 
gældende for ethvert salg fra selskabet, medmin-
dre der foreligger anden udtrykkelig aftale. Eventu-
elle købsbetingelser, der måtte fremgå af købers 
dokumenter, er ikke bindende for selskabet, 
medmindre selskabet skriftligt har accepteret disse 
betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser har 
nærværende betingelser forrang for købers 
betingelser. 
 
 
2. Tilbud, ordre og accept 
Tilbud afgivet af selskabet er gældende i 30 dage 
fra modtagelsen, medmindre andet skriftligt 
fremgår af tilbuddet. De anførte priser er med 
forbehold, og er først endelig bindende for selska-
bet, når disse er blevet bekræftet i ordrebekræftel-
sen. 
 
En ordre/bestilling er først bindende for selskabet, 
når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. 
 
Såfremt køber ikke er enig i indholdet af den 
fremsendte ordrebekræftelse, skal køber straks, og 
inden 5 dage, skriftligt reklamere herover. 
 
 
3. Priser 
Alle priser er, medmindre andet fremgår, angivet 
eksklusiv forsendelse, moms og afgifter. Priser 
angivet i selskabets prislister er alene vejledende. 
 
 
4. Betalingsbetingelser 
Betaling skal ske inden 30 dage fra fakturadato, 
medmindre andet fremgår af den enkelte faktura. 
Sker betaling ikke til den aftalte tid, er køber 
forpligtet til at betale rente af beløbet med 1,9 % pr. 
måned, fra forfaldsdagen til betaling sker.  
 
Køber er uberettiget til, uden selskabets forudgå-
ende skriftlige samtykke, at tilbageholde betalinger 
eller foretage modregning i købesummen. 
 
 
5. Ejendomsforbehold 
Selskabet forbeholder sig ejendomsretten til det 
solgte indtil fuld betaling, herunder betaling af 
renter, moms, skatter og afgifter, forsendelse m.v., 
har fundet sted. 
 
6. Tegninger og beskrivelser 
Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug for 
fremstilling, levering, installation og montage 
forbliver selskabets ejendom, og må ikke uden 
selskabets skriftlige samtykke bringes til tredje-
mands kundskab. 
 
 
7. Levering 
Levering sker ab fabrik, medmindre andet er 
særskilt aftalt. 
 
 
8. Leveringstid og forsinkelse 
Leveringstiden fastsættes i forbindelse med 
aftaleindgåelsen. En af selskabet angivet leverings-
tid er alene vejledende og ikke bindende for 
selskabet. 
 
Eventuel forsinket levering berettiger ikke køber til 
annullering af ordren eller krav om nogen form for 
erstatning. Køber er dog ved forsinkelse, der kan 
tilskrives selskabets forhold, og som ikke skyldes 
force majeure eller lignende og som overskrider 60 
dage, berettiget til skriftligt at give selskabet en 
endelig frist på ikke under 14 dage til levering. Sker 
leveringen herefter ikke indenfor den af køber 
angivne frist, er køber berettiget til at hæve købet. 
Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjel-
ser end hævebeføjelsen gældende, og kan 
eksempelvist ikke kræve erstatning af nogen art. 
9. Offentlige tilladelser 
Køber skal for egen regning og risiko indhente alle 
nødvendige tilladelser til levering, montering og 
installering af leverancen. Køber kan ikke annullere 
købet som følge af manglende myndighedsgod-
kendelse. 
 
 
10. Installation og montage 
Det påhviler køber, at sikre tilstrækkelig adgang og 
pladsforhold til montering og installering af leveran-

cen, herunder adgang til eksisterende anlæg og 
disses forbindelser. Det påhviler køber at give 
oplysninger om eksisterende anlægs kapacitet og 
udnyttelse, samt konstruktionsmæssige forhold. 
Såfremt der foretages ændringer af konstruktion, 
føringsveje og tilslutninger efter modtagelse af 
ordrebekræftelsen, faktureres medgået tid og 
materialer medmindre andet skriftligt er aftalt. 
 
 
11. Reklamation 
Køber har pligt til straks at kontrollere leverancen 
ved dets modtagelse med henblik på at kontrollere 
eventuelle fejl og mangler, uoverensstemmelser 
eller lignende. 
Køber skal straks og senest 14 dage efter leverin-
gen, eller efter at manglen kunne eller burde være 
opdaget, skriftligt reklamere overfor selskabet, 
såfremt køber ønsker at påberåbe sig mangler eller 
uoverensstemmelser. 
 
 
12. Mangler 
Er en leverance mangelfuld har selskabet ret til at 
foretage omlevering. Køber er ikke berettiget til at 
hæve handlen, og køber kan ikke gøre andre 
misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder 
kræve erstatning af nogen art. 
 
Selskabets ansvar for mangler er under alle 
omstændigheder betinget af, at køber beviser, at 
det leverede er mangelfuldt og herunder dokumen-
terer, at det leverede er opbevaret, håndteret og 
anvendt korrekt. Selskabet er således ikke ansvar-
lig for mangler ved leverancen, der skyldes forkert 
opbevaring, håndtering og brug. 
 
Leverer selskabet ved en fejl kun en del af den 
bestilte leverance, anses dette ikke som en 
mangel. Selskabet er i sådanne tilfælde berettiget 
til at efterlevere den resterende del af leverancen 
inden 30 dage. 
 
 
13. Garantibestemmelser 
Selskabet giver 1 års funktionsgaranti på varer og 
leverancer, såfremt det kan dokumenteres, at det 
leverede er monteret og anvendt i overensstem-
melse med selskabets forskrifter. 
 
Garantiperioden gælder fra leveringsdatoen ved 
styksalg eller fra den dag, hvor leverancen er 
leveret og monteret hos køber. Såfremt køber 
ibrugtager leverancen forud for leveringsdatoen, 
regnes garantiperioden fra ibrugtagningstidspunk-
tet. 
 
Garantien er betinget af normal forebyggende 
vedligeholdelse, samt af at eventuelle reparationer 
i garantiperioden er udført af selskabet. Garantien 
omfatter ikke pærer, lysstofrør, tætningslister, filtre, 
pakninger, relæer, sikringer, glas og øvrige 
sliddele.  
 
 
14. Ansvarsbegrænsning 
Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der 
opstår som følge af arbejdsnedlæggelser, lockout 
eller hændelser, eller enhver anden omstændighed 
der ligger udenfor selskabets kontrol, samt force 
majeure, uanset om dette rammer dele af eller hele 
virksomheden eller virksomhedens leverandører i 
eller udenfor Danmark. Ved forsinket levering er 
køber ikke berettiget til at ophæve købet eller 
kræve erstatning for tab, herunder afledt tab eller 
driftstab. Efter forsinkelse på mere end 60 dage 
kan køber efter skriftligt varsel med en frist på 14 
dage kræve levering eller ophævelse af købet. 
Køberen og eller selskabet er ikke i den forbindelse 
berettiget til at kræve erstatning.  
Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end 
de, der udtrykkeligt er nævnt i nærværende salgs- 
og leveringsbetingelser. 
Selskabet kan under ingen omstændigheder gøres 
ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller 
lignende indirekte tab. Selskabets ansvar kan i intet 
tilfælde overstige 15 % af købesummen i henhold 
til aftalen. 
 
 
15. Force majeure og lignende 
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed 
for selskabet, såfremt de forhindrer eller forsinker 
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt 

byrdefuld: krig, terror, brand, optøjer, borgerlige 
uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af 
offentlige myndigheder, strejke, lockout, eksport- 
og importforbud, manglende/mangelfulde eller 
forsinkede leverancer fra underleverandør, købers 
ændring af ordren, mangel på arbejdskraft, syg-
dom, mangel på brændsel, drivkraft eller nogen 
årsag, som ligger udenfor selskabets kontrol og 
som er egnet til at forsinke eller forhindre fabrikati-
onen og leveringen af det solgte. 
 
 
16. Produktansvar 
Selskabets produktansvar fraskrives i videst mulige 
omfang i forhold til den til enhver tid gældende 
retstilstand, og selskabet kan således kun pålæg-
ges produktansvar, hvor gældende præceptiv 
lovgivning positivt tilsiger dette. 
 
Under forudsætning af, at præceptiv lovgivning 
positivt pålægger selskabet ansvar, er selskabet 
alene ansvarlig for skade, såfremt det bevises, at 
skaden skyldes en defekt, som selskabet er 
ansvarlig for, og denne defekt er årsag til den 
indtrådte skade. Køber eller skadelidte har bevis-
byrden herfor. 
 
Selskabet er ikke ansvarligt, hvis det må antages, 
at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til 
stede på det tidspunkt, da produktet blev bragt i 
omsætning. 
 
Selskabet er ligeledes ikke ansvarligt, hvis defek-
ten i produktet skyldes, at produktet skal være i 
overensstemmelse med ufravigelige forskrifter 
udstedt af offentlige myndigheder, eller at det på 
grund af den videnskabelige og tekniske viden på 
det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, 
ikke var muligt at opdage defekten, eller defekten 
er en kendt, men uundgåelig defekt/fare ved 
produktet. 
 
Selskabet er endvidere ikke ansvarlig for skader 
opstået som følge af købers eller senere leds 
forkerte anvendelse af eller instruktion eller 
oplysninger om anvendelse af produktet. 
 
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved det 
samme forum og herunder lade sagen behandle 
efter de samme retsregler, som behandler en 
eventuel produktansvarssag mod selskabet. 
 
 
17: Værneting og lovvalg 
Enhver tvist i mellem parterne i anledning af 
aftalen, disses betingelser, samt enhver tvist 
vedrørende selskabet skal afgøres efter dansk ret 
ved selskabets værneting. 
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