
HMJ Industri  

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 

 

1. Tilbud og ordrebekræftelse 

a. Kun ordrer, der er skriftligt bekræftet, er bindende for HMJ Industri. 

b. Kunde kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden skriftlig accept fra HMJ Industri. 

c. Betingelserne udgør sammen med tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag, 

Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordren udgør ikke en del af aftalegrundlaget. 

 

2. Priser 

a. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser ekskl. moms. Ved ændring i indkøbspriser, 

materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser o.l. forbeholdes ret til ændringer 

i priserne på leveringsdagen. 

b. Priserne gælder ab fabrik, såfremt der ikke findes andre skriftlige aftaler. 

c. Priserne er ekskl. emballage og eventuel montørassistance, medmindre  

Andet er aftalt og skriftligt bekræftet. 

 

3. Betalingsbetingelser 

a. Efter aftale. 

b. Efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med pt. 2 % pr. påbegyndt måned. 

c. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på HMJ Industri som ikke er 

skriftligt anerkendt af HMJ Industri og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen på 

grund af modfordringer af nogen art. 

 

4. Forsendelse og forsikring 

a. Al forsendelse, herunder fragtfri levering, sker for købers regning og risiko. 

b. Køber er forpligtet til straks efter levering at kontrollere, at følgeseddel og leverance svarer 

til den afgivne bestilling og skal uden ugrundet ophold give HMJ Industri skriftlig meddelelse om 

eventuelle afvigelser mellem det bestilte og den foretagne leverance. Tab som følge af mangelfuld 

kontrol og manglende eller for sen reklamation er HMJ Industri uvedkommende. 

c. Opbevaring sker for købers risiko. Køber skal opbevare leverede varer hensigtsmæssigt og 

Beskyttet mod overlast. Køber forpligter sig til at holde det leverede forsikret mod storm, 

brand- og vandskade for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, det ankommer til 

leveringsstedet, og indtil købesummen er betalt. 

 

5. Leveringstider 

a. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor der er opnået enighed om detaljer angående leverancen. 

b. Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lockout eller andre force majeure situationer, 

herunder med forbehold for mangler ved eller forsinkelse af leverance fra vores underleverandører. 

c. Overskridelse af leveringstiden, som ikke skyldes forsømmelse fra HMJ Industri side, berettiger 

ikke køber til at hæve kontrakten, ligesom køber ikke fritages for at overholde betalingsbetingelsen. 

e. Eventuelle følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge 

af eventuel leveringsforsinkelse, er købers egen risiko, som HMJ Industri.  

Ikke påtager sig ansvar for. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Returvarer 

a. Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale. Emballage tages ikke retur, 

med undtagelse af tidligere debiterede EU-paller-og rammer. 

 

7. Ansvar for mangler 

a. I indtil 1 år efter levering vil maskindele, der i dette tidsrum som følge af konstaterede 

materiale-, konstruktions- eller udførelsesfejl, viser sig at være ubrugbare, vil efter 

HMJ Industri bedste skøn blive repareret, ombyttet eller krediteret, dog aldrig større end 

Oprindelig faktura på aktuelle emne. Eventuelle omkostninger til fragt og nedtagning/af installering 

og opsætning/installering er HMJ Industri uvedkommende. 

b. Ovennævnte udbedringspligt gælder ikke, i det omfang skade skyldes naturligt slid eller 

fejlagtig betjening eller mangelfuld opstilling og montering, der ikke er udført af HMJ Industri. 

c. For halvfabrikata, købt og anvendt af HMJ Industri gælder dog den af  

HMJ Industri leverandør opgivne garanti. 

d. Erstatningsansvar i forbindelse med bearbejdning af produkter er 

Begrænset til den aftalte ydelse og omfatter således ikke selve produktet. 

e. Køber er pligtig at acceptere generelle tolerancer for lineære mål og vinkelmål i 

henhold til DS/ISO 2768-1 i det omfang individuelle toleranceangivelser ikke forud er 

aftalt og skriftligt bekræftet af HMJ Industri. 

f. Ansvar omfatter ikke fejl og mangler, forårsaget af materiale, som køber har leveret eller af 

konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. 

g. Når det leverede produkt ændres, hæfter HMJ Industri ikke for de derved opståede omkostninger 

og må desuden betragte sig som løst fra enhver forpligtelse. 

h. Ukyndig behandling, unaturligt slid samt mangelfuld opstilling og montering, der ikke 

er udført af HMJ Industri berettiger ikke til erstatning. 

i. HMJ Industri hæfter ikke for fejl i forbindelse med import via e-mail og 

konvertering af filer til CNC stanse filer.  

j. HMJ Industri har intet ansvar for mangler ud over det i punkt a. – k. anf. 

k. For eventuelle følgeskader, herunder driftstab, avancetab og økonomiske følger af skadelige 

egenskaber, ydes der ikke nogen form for erstatning, og dette gælder, uanset om skaden 

skyldes uagtsomhed fra HMJ Industri eller HMJ Industri folks side. 

 

8. Produktansvar 

a. I intet tilfælde er HMJ Industri ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. 

 

9. Reklamation 

a. Reklamation må ske umiddelbart efter, at eventuelle fejl/mangler er konstateret, og i 

intet tilfælde senere end 2 uger efter 1 årsfristen i pkt. 7a er udløbet.  

Reklamationen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglerne ytrer sig. 

 

10. Gældende ret og værneting 

a. Parternes samhandel er i alle henseende underlagt dansk ret. 

b. Enhver tvister som måtte opstå i forbindelse med samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol. 


