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Nedenstående almindelige betingelser gælder, hvis de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale: 

 
1. Priser 
Alle priser er DKR. ekskl. merværdiafgift og eventuel statsafgift og er af givet med 
forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materiale- og lønudgifter, valutariske 
forhold, underleverandørers prisændringer, ændrede toldsatser, øvrige 
handelsforhold, m.v.. 
Sælger forbeholder sig ret til at regulere det endelige fakturabeløb som følge af 
ovennævnte. 

 

2. Betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelser aftales individuelt, dog senest 30 dage fra fakturadato. 
Ved ordre på kr.100.000,- og derover erlægges betaling således:  
1/3 ved ordreafgivelse 
1/3 når halvdelen af den forudsete leveringstid er forløbet. 
1/3 ved levering 
Leveret vare skal betales til den aftalte, på regningen anførte forfaldsdato. Ved 
senere betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr påbegyndt måned fra 
forfaldsdato 
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, 
som TA ikke har anerkendt. 
Alternativ bankgaranti. 

 

3. Levering og forsendelse 
Aftale om leveringstidspunkt sker individuelt og fremgår af ordrebekræftelsen. 
Levering af varer sker ab lager.  
Forsendelse finder sted for købers regning og risiko. TA tegner ikke 
transportforsikring. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering 
anerkendes ikke. 
 

4. Reklamation 
Reklamation over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske skriftelig inden 
8 dage fra leverancens modtagelse.  I modsat fald er køber afskåret fra at gøre 

fejlen eller manglen gældende. 
 

5. Annullering af ordre 
Når sælger har afgivet skriftlig ordrebekræftelse, anses købsordren for bindende. 
Ændringer kan kun ske med sælgers samtykke. Såfremt en annullering 
anerkendes, beregnes et gebyr af købesummen på minimum 15 % af 
ordresummen. 

 
6. Fejl og mangler 
Varer, der indenfor 12 måneder fra levering måtte vise sig at være behæftet med 
TA tilregnelige fejl eller mangler, og som umiddelbart efter konstatering heraf og 
inden nævnte frists udløb indsendes Franco til vor adresse, erstattes således, at TA 
valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer den erlagte betaling. 
Hvis varen ikke kan indsendes, foretages reparation på stedet. Rejse og 
opholdsudgifter i forbindelse hermed betales af køber. Bortset fra pligten til at 
afhjælpe ovennævnte fejl og mangler har TA intet ansvar for købers tab som følge 
af sådanne fejl og mangler. TA hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller 
andet indirekte tab.  
Viser det sig, at et af TA leveret software, herunder programmel eller knowhow, er 
mangelfuldt, har TA intet ansvar herfor, medmindre det påvises, at manglen skyldes 
en uforsvarlig adfærd fra TA’s side. TA har intet ansvar for tab som følge af 
forsinkelser og intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.  
Reparationsarbejder, som på købers foranledning udføres af fremmede firmaer 
eller af køber selv, har TA ingen pligt til at betale. Ligesom TA intet ansvar har for 
fejl, som direkte eller indirekte er en følge af sådanne arbejder. Garanti og mangel 
ansvar frafaldes samtidig, som følge af oven stående. 
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede 
produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang ansvaret kan pålægges 
denne. 

  

 
7. Ændringer 
Produktdata i tilbud, prospekter og på tegninger o. lign. er kun retningsgivende og 
er ikke bindende for TA. 
. 

8. Installation 
Ændres eller installeres det leverede i strid med TA eller denne leverandørs 
forskrifter, bortfalder garantien 
 

9. Ejendomsforbehold 
Leverancen forbliver TA ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den 
udstrækning, et sådant ejendomsforhold er gyldigt efter gældende ret. 
 

10. Ejendomsret 
Tegninger, beskrivelser modeller o. lign., som er udleveret vederlagsfrit i 
forbindelse med tilbud, forbliver TA’s ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen 
henseende misbruges eller videregives til tredje person, og skal tilbageleveres til 
TA såfremt tilbuddet ikke accepteres. 
Leverer TA software, herunder programmel og knowhow, bevarer TA alle 
rettigheder over sine ideer og over det materiale TA har udarbejdet. Køberen er 
alene i det omfang det er aftalt eller forudsat berettiget til at anvende det materiale, 
som TA har udarbejdet, og materialet må ikke overdrages til andre uden aftale 
herom med TA 
. 
11. Erstatning 
Såfremt sælger skal betale erstatning til køber, vil denne erstatning aldrig kunne 
overstige et beløb svarende til værdien af det leverede. Erstatning under nogen 
form ydes kun, såfremt der er truffet skriftelig aftale herom. 
 

12. Force majeure 
Ingen af parterne skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår 
forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parten ikke ved aftalens 
indgåelse burde have taget i betragtning, herunder arbejdskonflikt eller brand, krig, 
mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, 
oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation 
af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med 
leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen i denne bestemmelse 
nævnte omstændigheder.  
Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettiget til at annullere 
kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag, som følge af force majeure, 
overskrides med mere end 180 dage. 
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure uden unødigt 
ubegrundet ophold, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og 
ophør. 

  
13. Lovvalg og Værneting 
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og alt 
som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret og 
efter TA’s valg, efter ”Regler for behandling af sager for Den 
Almindelige Voldgiftsret i Danmark. 
 


