
1. ANVENDELSE. 

Nedstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for 

alle tilbud, ordre og leverancer, hvis ikke andet 

fremgår af skriftlig aftale mellem parterne eller ETM 

Maskinfabrik ApS. Basis for vort salg og levering er 

NL92, som gælder i det omfang betingelserne ikke er 

fraveget i nedenstående. 

 

2. TILBUD & ORDRE. 

Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af ETM 

Maskinfabrik ApS, gyldige 30 dage fra tilbudsdatoen, 

dog med forbehold for mellemsalg. Ved bestilling 

efter fristens udløb har ETM Maskinfabrik ApS, retten 

til at ændre tilbuddet. De opgivende priser er 

eksklusive merværdiafgift og evt. andre afgifter, 

emballage og fragt, med mindre andet er anført i 

tilbuddet. Aftaler mellem ETM Maskinfabrik ApS og 

køber er først bindende og ETM Maskinfabrik ApS, når 

køber har modtaget ETM Maskinfabriks skriftlige 

ordrebekræftelse- og kun på de deri angivende vilkår. 

Annullering eller ændring af en ordre, kan kun ske 

med skriftlig godkendelse og senest 8 dage efter 

ordrebekræftelsens dato. Ingen forhandler eller 

distributør er bemyndiget til at foretage ændringer 

eller til skrivelser i vores tilbud, ordrebekræftelser 

eller kontrakt. ETM Maskinfabrik ApS, tager ikke 

ansvar for sådanne ændringer, med mindre der 

foreligger en skriftlige aftale mellem parterne. 

 

3. Specifikationer (tegninger & beskrivelser). 

Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet og 

andre tekniske data, der er anført i brochurer, 

annoncer, måleskitser/tegninger, andet skriftligt 

materiale eller oplyst mundtligt, er omtrentlig 

angivelser, medmindre andet er anført i 

ordrebekræftelsen, og ikke er uden forbindelse for 

ETM Maskinfabrik ApS.                                                    

Alle tegninger og anden tekniske dokumentation, der 

før eller efter aftalens indgåelse, overlades fra den 

ene part til den anden, tilhører den part, som har 

udleveret dem, og må ikke videregives, kopieres, 

reproduceres eller gøres tilgængelig for tredjemand 

uden ETM Maskinfabriks tilladelse. 

 

 

 

 

4. Priser.       

Alle priser er dagspriser og ekskl. Moms. ETM 

Maskinfabrik ApS er berettiget til at foretage 

ændringer af prisen, hvis der indtræffer ændringer i 

materialetilføjelser, råvarepriser, lønninger, 

valutakurser eller anden forbehold, der er udenfor 

ETM Maskinfabriks kontrol. 

 

5. Betalingsbetingelser. 

Betalingen skal ske i henhold til ordrebekræftelsen- og 

fakturaen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde 

betaling pga. eventuelle modkrav, som ETM 

Maskinfabrik ApS ikke har anerkendt.                                

Ved betaling senere end anført på ordrebekræftelsen 

/ fakturaen, debiteres renter p.t. 1,5% pr. påbegyndt 

måned og tilskrives ultimo hver måned. Ved rykning 

efter forfaldsdato på løber der et rykkergebyr på kr. 

100 pr. rykkerskrivelse. Enhver betaling skal ske 

direkte til ETM Maskinfabrik ApS. 

 

6. Ejendomsret.  

ETM Maskinfabrik ApS forbeholder sig 

ejendomsretten over de leverede produkter, indtil 

fuld betaling er fundet sted, eller handelsaftalen ikke 

er opfyldt. Køberen er forpligtet til at forsikre ordren 

til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld 

betaling er fundet sted 

 

7. Forsikring. 

Risiko for enhver skade, herunder brand- og 

stormskade, tyveri og hærværk, overgår til køber, når 

varerne forlader ETM Maskinfabrik ApS adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Produktansvar.  

Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL 92, 

idet sidste punktum dog afgøres efter værneting og 

lovvalgsregler, som angivet i nærværende betingelser. 

 

9. Levering / force majeure. 

Leveringstidspunktet aftales mellem parterne og 

anføres i ETM Maskinfabriks ordrebekræftelse til 

køber. ETM Maskinfabrik ApS er uden ansvar for 

manglende overholdelse af kontraktmæssig vilkår, 

som følge af force majeure. Som force majeure anses 

blandt andet følgende omstændigheder, såfremt de 

forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse 

urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, brand, krig, 

naturkatastrofer, valutarestriktioner samt 

restriktioner i export og import. Herudover gælder 

ligeledes følgende forhold som force majeure: 

transportforhold- og skade, beskadigelse og defekt på 

ETM Maskinfabrik ApS produktionsapparat.   

 

10. Mangler og reklamationsret. 

Ved levering skal køber foretage behørig undersøgelse 

af solgte. Så frem køber vil gøre mangels beføjelser 

gældende, skal køber straks- dog senest inden 8 dage 

efter at mangler er eller burde være opdaget, give 

ETM Maskinfabrik ApS en skriftlig besked herom, samt 

anføre hvori manglen består.                                  

Manglende rettidig reklamation medføre bortfald af 

enhver mangels beføjelse.                                           

ETM Maskinfabrik ApS er berettig til at foretage 

afhjælpning. ETM Maskinfabrik ApS, skal derfor altid 

kontaktes i forbindelse med mangels afhjælpning.  

 

11. Særlige betingelser. 

Når overnævnte bestemmelser ikke er fuldt 

oplysende, henviser ETM Maskinfabrik ApS til 

”Almindelig leveringsbetingelser NL92”. Ved 
eventuelle uoverensstemmelser mellem NL92 og 

nærværende salg- og leveringsbetingelser, skal 

nærværende salgs- og leveringsbestemmelser have 

forrang. 

 

 

 

 

12. Voldgifts paragraf. 

Alle tvistigheder mellem partner, der opstår i 

tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt 

afgøres ved voldgift i Aalborg i henhold til de for 

voldgiftsrettens gældende regler og dansk lov.  

 

 

 

     

 


