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for st0begods mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.
Udgivet i 1995 af Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske St0beriers Brancheforening,
Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - Metallindustriens Centralforbund r.y., Finland,
Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier og
Svenska Gjuteriforeningen, Sverige.
Anvendelse
1. Nedenstaende almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, safremt parterne skriftligt eller pa anden made bar aftall dem. Gaslder leveringsbetingelserne for
en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.
Produktinformation
2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i del omfang,
aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
Teuninger og andre tekniske dokuiiienter
3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedr0rende st0begodset eller
fremstillingen heraf, som f0r eller cfter aftalens indgaelse overlades fra den ene part
til den anden, tilh0rer den part, som bar udleveret dem.Modtagne tegninger, andre
tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke udcn samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formalet mcd overladelsen. Uden samtykke fra den anden part ma det naEvnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller pa anden made bringes til tredjemands kundskab.

4. Modeller, vaerkt0j og udstyr, som k0beren tilvejebringer til opfyldelse af aftalen, forbliver bans ejendom, K0beren skal betale for saelgerens kontrol, justering og
komplettering af k0berens modeller, vaerkt0j eller udstyr.
5. Modeller, vasrkt0j eller udstyr, som saelgeren tilvejebringer til opfyldelse af
aftalen, skal betales af k0beren og bliver bans ejendom. Hans ejendomsret omfatter
dog ikke saslgerens ind!0bs- og efterf0dningssystem. Saslgeren skal masrke modeller,
vasrkt0j og udstyr, som tilh0rer k0beren.
Saslgeren bar dog ret til, belt eller delvist, at naegte at udlevere modeller, vaerkt0j
eller udstyr, som ban bar fremstillet eller ladet fremstille, hvis det med rimelighed
kan antages, at bans tekniske erfaringer derved blotlasggcs, og ban som f01ge heraf
paf"0res et eftcr omstaendighederne nasvnevaerdigt tab. Saelgeren skal i sa fald godtg0re k0beren vaerdien af det tilbageholdte.
Safremt det pahviler saslgeren at fremstille modeller eller vaerkt0j, skal k0beren
betale omkostningerne ved genfremstilling eller reparation pa grund af slitage. Det
samme gadder ved genfremstilling eller reparation af andre arsager, som ikke skyldes saslgeren.
6. Saslgeren ma ikke uden k0berens tilladelse anvende k0berens modeller, vasrkt0j og udstyr til andet formal end opfyldelse af aftalen, Sadanne modeller, vaerkt0j
og udstyr ma ej heller af saslgeren overgives til tredjemand eller pa anden made
bringes til dennes kundskab.
7. Saelgeren skal s0rge for oplagring af modeller, vaerkt0j og udstyr, sa lasnge
leverancer pagar. Safremt modeller, vaerkt0j og udstyr, der tilh0rer k0beren, forbliver bos saelgeren efter sidste aftalte st0bning, pahviler del denne at s0rge for opbevaring for k0berens regning og risiko.
Hnhver forpligtelse for saslgeren vedr0rende modeller, vasrkt0j og udstyr oph0rer
tre ar efter leveringens afslutning. Saelgeren skal dog sa vidt muligt give k0beren
underretning, inden der trasffes beslutning om skrotning, udrangering eller lignende
foranstaltninger.
8. K0beren afg0r hvorvidt ham tilh0rende modeller, vasrkt0j og udstyr som befinder sig bos saelgeren skal forsikres. K0beren skal i sa fald betale de hermed forbundne omkostninger.
9. K0beren basrer omkostningerne og risikoen ved forsendelse til og fra saelger
af modeller, vaerktoj og udstyr.
10. K0beren er forpligtet til at holde saelgeren skades!0s for alle f01ger af eventuelle s0gsmal, der matte blive anlagt mod saelgeren som f01ge af dennes fremstilling
af st0begods, der er daskket af patent, m0nster, varemasrke eller anden eneret, hvis
fremstilling bar fundet sted efter k0berens specificerede anvisning, tegning, pr0ve,
model, vaerkt0j eller andet udstyr.

1 1. Den af k0beren og saelgeren forud for st0bningen beregnede vaegt er alene vejledende, og prisen skal ved afvigelser korrigeres pa grundlag af den faktiske vaegt.

12. Seriefremstillet st0begods skal vaere i overensstemmelse med de pr0vest0bninger, som k0beren bar godkendt, og fremstillingen pabegyndes ikke, f'0r skriftlig
godkendelse er modtaget fra k0beren.
Pr0ver
13. Safremt parterne bar aftalt, at st0begodset f0r levering skal gennemga en pr0ve for
unders0gelse af, hvorvidt st0begodset opfylder besternte krav, skal pr0ven udf0res bos

saelgeren eller pa et andet sted, som ban finder hensigtsmasssigt. Safremt tekniske krav til
pr0ven ikke er angivet i aftalen, skal denne udf0res i overensstemmelse med sasdvane i
st0beindustrien i saelgers land.
14. Safremt k0beren bar fremsat 0nske om at blive underrettet, skal saelgeren underrette k0beren om en sadan pr0ve med et tilstraekkeligt langt varsel til, at k0beren
kan overvasre denne, Pr0ve kan afholdes, selv om k0beren ikke er repraesenteret,
dersom ban bar modtaget sadan underretning.
Saelgeren skal f"0re protokol over pr0ven. Pr0veprotokollen skal sendes til k0beren.
Pr0veprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af pr0vens gennemf0relse
og dennes resultat, medmindre k0beren beviser noget andet.
15. Safremt st0begodset ved en sadan pr0ve viser sig ikke at vaere kontraktmaessigt, skal saelgeren, medmindre k0beren acccpterer afvigelsen, sa hurtigt som
muligt S0rge for, at st0begodset bringes i overensstemmelse med aftalen. Pa k0berens forlangende skal ny pr0ve derefter udf"0res. Var manglen ubetydelig, kan ny
pr0ve dog ikke forlanges,
16. Medmindre anden fordeling er aftalt, baerer saslgeren alle omkostninger ved
sadanne pr0ver, som udf0res bos saelgeren. K0beren baerer dog alle omkostninger
for sine reprassentanter, herunder disses rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse
med sadanne pr0ver.

17. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgaelse gaeldende Incoterms. Saslgeren er ikke forpligtet til at emballere st0begodset,
medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ,,Ex Works", eksklusiv
emballage.
Leveringstid. Forsinkelse
18. Safremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt bar angivet et
tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at 10be fra
indgaelsen af aftalen.
19. Finder saslgeren, at ban ikke kan levere i rette tid, eller ma forsinkelse fra
bans side anses for sandsynlig, skal ban uden ugrundet ophold give k0beren skriftlig meddelelse heroin og samtidig angive arsagen til forsinkelsen samt sa vidt muligt det tidspunkt, da levering paregnes at kunne finde sted. Undlader saslgeren at
give den ovennaevnte meddelelse, skal ban, uanset bestemmelserne i punkterne 21
og 22 erstatte k0beren de merudgifter, denne paf0res som f01ge af den manglende
meddelelse.
20. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstaendighed, som i henhold
til punkt 46 udg0r en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes k0berens handling eller
undladelse, forlasnges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstaendighederne
sk0nnes rimeligt, Leveringstiden skal forlasnges, selv om arsagen til forsinkelsen
indtrasffer efter ud!0bet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
21. Hvis saslgeren ikke leverer st0begodset i rette tid og parterne efter meddelelse
i henhold til punkt 19 ikke er blevet enige om en udsat leveringstid, er k0beren berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted.
Konventionalboden udg0r 0,5% for hver hele uge, forsinkelsen varer, beregnet
af den del af den aftalte k0besum, som daekker den del af st0begodset, der pa grund
af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat.
Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette beregningsgrundlag.
Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt pakrav fra k0beren, dog
tidligst nar det af forsinkelsen omfattede st0begods leveres eller eventuelt pa det
tidspunkt, hvor k0beren hasver aftalen i henhold til punkt 22.
K0beren fortaber sin ret til konventionalbod, safremt ban ikke bar fremsat skriftligt
krav herom inden 6 maneder efter, at levering skulle have fundet sted.
22. Safremt k0beren er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til
punkt 21, og st0begodset fortsat ikke leveres, kan k0beren ved skriftlig meddelelse
til saslgeren krasve levering og fastsastte en sidste, rimelig frist, som ikke kan vtere
kortere end 1 uge.
Safremt saelgeren heller ikke leverer inden for den fastsattc frist, og dette ikke
skyldes forhold, som k0beren baerer ansvaret for, kan k0beren ved skriftlig meddelelse til saslgeren haeve aftalen for sa vidt angar den del af st0begodset, som ikke
kan tages i brug som forudsat.
K0beren bar, safremt ban saledes hasver aftalen, herudover krav pa erstatning for
det tab, han bar lidt ved saslgerens forsinkelse, dersom label overstiger den maksimale konventionalbod, han bar kunnet kraeve i henhold til punkt 21. Denne erstatning kan ikke overstige 7,5% af den del af den aftalte k0besum, som darker den del
af st0begodset, for hvilken aftalen haeves.
K0beren bar desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til saelgeren, at haeve aftalen, safremt det star klart, at der vil indtraeffe en forsinkelse, som efter reglerne i
punkt 21 ville give k0beren ret til maksimal konventionalbod. Ved en sadan ophas-

velse bar k0beren ret til savel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold
til naervaerende punkts tredje stykke.
Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 21 og ophaevelse med begraenset
erstatning i henhold til punkt 22 er ethvert krav fra k0beren i anledning af saelgerens
forsinkelse udelukket. Denne begraensning i saelgerens ansvar gaelder ikke, safremt
saelgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
23. Finder k0beren, at han ikke vil kunne modtage st0begodset pa den aftalte
dag, eller ma forsinkelse fra bans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give saelgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive arsagen til
forsinkelsen samt sa vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse paregnes at kunne
finde sted,
Undlader k0beren at modtage st0begodset pa den aftalte dag, er han desuagtet
forpligtet til at erlaegge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det
pagaeldende st0begods havde fundet sted. Saelgeren skal s0rge for, at st0begodset
opbevares for k0berens regning og risiko. Pa k0berens anmodning skal saelgeren
forsikre st0begodset for k0berens regning.
24. Medmindre k0berens i punkt 23 angivne undladelse skyldes noget i punkt
46 naevnt forhold, kan saelgeren skriftligt opfordre k0beren til at modtage st0begodset inden for en rimelig tid.
Undlader k0beren at g0re dette inden for et sadant tidsrum - af arsager, som saelgeren
ikke baerer ansvaret for - er saelgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til k0beren at
haeve aftalen for den leveringsklare del af st0begodset, som pa grund af k0berens undladelse ikke bliver leveret. Saelgeren har da ret til erstatning for den skade, som k0berens misligholdelse har paf0rt ham. Erstatningen kan ikke overstige den del af k0besummen, der daekker den del af st0begodset, som ophaevelsen omfatter.

36. Safremt eventuel demontering og montering medf0rer indgreb i andet end
st0begodset, pahviler arbejdet og omkostningerne herved k0beren.
37. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske
for saelgerens regning og risiko.
K0beren skal f01ge saelgerens instruktioner om forsendelsesmade.
38. K0beren skal baere de meromkostninger, som saelgeren paf0res ved afhjaelpning
af mangier som f01ge af, at st0begodset befinder sig pa et andet sted end det i aftalen
angivne bestemmelsessted eller - hvis et sadant ikke er angivet - leveringsstedet.
39. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 30, stilles til saelgerens
disposition og bliver bans ejendom.
40. Safremt saelgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til
punkt 34, kan k0beren skriftligt give saelgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelseme
ikke opfyldt inden ud!0bet af den fastsatte frist, kan k0beren efter eget valg:
a) for saelgerens regning og risiko lade udf0re de reparationer, som er
n0dvendige, forudsat, at han g0r dette pa en fornuftig og rimelig made,
eller
b) kraeve forholdsmaessigt afslag, dog h0jst 15% af den aftalte k0besum.
Safremt manglen er vaesentlig, kan k0beren i stedet haeve aftalen ved skriftlig
meddelelse til saelgeren. K0beren har ogsa ret til saledes at haeve aftalen, safremt
manglen efter tiltag, som naevnt under a), fortsat er vaesentlig. K0beren kan ved
ophaevelse kraeve erstatning for sit tab, dog h0jst 15% af den aftalte k0besum.
41. Saelgerens ansvar omfatter ikke mangier, forarsaget af materiale, som er tilvejebragt af k0beren.
42. Saelgerens ansvar omfatter kun mangier, som opstar under de i aftalen lorudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af st0begodset.
Ansvaret omfatter ikke mangier, som skyldes arsager, opstaet efter at risikoen er
gaet over pa k0beren. Ansvaret omfatter for eksernpel ikke mangier, der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af k0beren, aendringer foretaget uden saelgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som k0beren har udf"0rt pa fejlagtig made. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.
43. Uanset bestemmelserne i punkterne 30-42 gaelder saelgerens mangelsansvar
ikke for nogen del af st0begodset ud over 2 ar fra den i punkt 31 naevnte periodes
begyndelse.
44. Saelgeren har intet ansvar for mangier ud over det i punkterne 30-43 foreskrevne. Dette gaelder ethvert tab, manglen matte forarsage, herunder forgaeves
bearbejdning, drifts tab, tabt fortjeneste og andre 0konomiske konsekvenstab, Denne
begraensning i saelgerens ansvar gaelder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i
grov uagtsomhed.
\ns\ar for liiiijskade torvoldl af stohegoflst't

29. St0begodset samt modeller, vaerkt0j og udstyr som saelgeren skal tilvejebringe
i henhold til punkt 5 forbliver saelgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud,
i den udstraekning et sadant ejendomsforbehold er gyldigt efter gaeldende ret.
Ansvar for mangier
30. Saelgeren er forpligtet til at afhjaelpe alle mangier, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af
st0begodset i overensstemmelse med punkterne 31-43 nedenfor.
Saelgerens ansvar efter f0rste stykke omfatter ikke mangier, som skyldes konstruktion, modeller, vaerkt0j eller udstyr, som han ikke selv har udf0rt eller i 0vrigt
er ansvarlig for.
31. Saelgerens ansvar omfatter kun mangier, som viser sig inden et ar fra den
dag, st0begodset blev leveret. Anvendes st0begodset mere intensivt, end det er aftall eller kan anses forudsat ved aftalens indgaelse, forkortes denne periode forholdsmaessigt.
32. For dele, som er udskiftet eller repareret il"0Ige punkt 30, patager saelgeren
sig de samme forpligtelser, som gaelder for det oprindelige st0begods i et tidsrum af
1 ar. For st0begodsets 0vrige dele forlaenges den i punkt 31 naevnte periode kun
med det tidsrum, st0begodset ikke har kunnet anvendes som f01ge af de i punkt 30
naevnte mangier.
33. K0beren skal give skriftlig meddelelse om en mangel til saelgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfaelde senere end 2 uger efter, at
den i punkt 31 naevnte frist er ud!0bet, jf, punkterne 32 og 43. Meddelelsen skal
indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
Safremt der er grund til at tro, at manglen kan medf"0re risiko for skade, skal
sadan meddelelse gives straks.
Safremt k0beren ikke skriftligt underretter saelgeren om en mangel inden for de
frister, som er angivet i dette punkt, mister k0beren sin ret til at fremsaette krav i
anledning af manglen.
34. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra k0beren i henhold til punkt 33
skal saelgeren afhjaelpe manglen uden ugrundet. ophold. Saelgeren skal selv baere omkostningerne ved sadan afhjaelpning i henhold til bestemmelserne i punkterne 30-42.
Reparationen foretages hos saelgeren, medmindre saelgeren finder det hensigtsmaessigt, at reparationen finder sted hos k0beren. Nar reparationen skal finde
sted hos saelgeren, skal k0beren returnere st0begodset til saelgeren,
Kraever demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er saelgeren
forpligtet til at foretage sadan demontering og montering. Er en sadan speciel fagkundskab un0dvendig, er saelgerens forpligtelse vedr0rende den mangelfulde del
opfyldt, nar han har leveret en tilb0rligt repareret eller udskiftet del til k0beren.
35. Safremt k0beren har afgivet en sadan meddelelse, som naevnt i punkt 33, og
det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som saelgeren baurer ansvaret for,
har saelgeren ret til godtg0relse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen
har paf0rt ham.

45. K0beren skal holde saelgeren skades!0s i den udstraekning, saelgeren palaegges ansvar over for tredjemand for sadan skade og sadant tab, sorn saelgeren efter
dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig for over for k0beren.
Saelgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af st0begodset:
a) pa fast ejendom eller I0s0re, som indtracdcr, mcdcns st0begodsct er i
k0berens besiddelse,
b) pa produkter, der er fremstillet af k0beren, eller pa produkter, hvori
disse indgar, eller for skade pa fast ejendom eller 10s0re, som disseprodukter som f01ge af st0begodset forarsager,
I intet tilfaelde er saelgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
0konomiske konsekvenstab.
De naevnte begraensninger i saelgerens ansvar gaelder ikke, hvis han har gjort sig
skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsaetter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Saelger og k0ber er gensidigt forpligtet til at lade sig sags0ge ved den domstol
eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem pa
grundlag af en skade eller et tab, som pastas forarsaget af det leverede st0begods.
Det indbyrdes forhold mellem k0ber og saelger skal dog altid afg0res ved voldgift i
henhold til punkt 49.

46. F01gende omstaendigheder medf0rer ansvarsfrihed, safremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller g0r opfyldclsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver
anden omstaendighed, som parterne ikke er herre over, sasom brand, krig, mobilisering
eller militaerindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglaeggelse, valutarestriktioner, opr0r og uroligheder, mangel pa transportrnidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangier ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverand0rer, som skyldes nogen af de i dette punkt naevnte omstaendigheder,
Omstaendigheder, som naevnt, medf0rer kun ansvarsfrihed, safremt deres indflydelse pa aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgaelsen af aftalen.
47. Det pahviler den part, der 0nsker at paberabe sig nogen ansvarsfrihedsgrund,
som naevnt i punkt 46, ufort0vet, skriftligt at underrette den anden part om dens
opstaen og oph0r.
Ved force majeure hos k0beren skal denne daekke de omkostninger, saelgeren
padrager sig for at sikre og beskytte st0begodset.
48. Uanset hvad der i 0vrigt f"01ger af disse almindelige leveringsbetingelser,
kan enhver af parterne haeve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part,
safremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 maneder af en begivenhed, som
naevnt i punkt 46.

49. Tvistighcder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhaeng hermed,
kan ikke underkastes domstolenes pr0velse, men skal afg0res ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gaelder i saelgerens land.
50. Alle retssp0rgsmal, der matte opsta i anledning af aftalen, skal bed0mmes
efter loven i saelgerens land.

