
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

For Vally-Matic ApS, Park Alle 9, 6600 Vejen, cvr.nr. 64 86 83 14 

 

 

1. Gyldighed 

Nedenstående betingelser gælder for alle Vally-Matic ApSs tilbud, salg, 

leverancer og ydelser. Ændringer eller fravigelser er kun gældende i det 

omfang disse er aftalt skriftligt med Vally-Matic ApS. 

 

2. Tilbud 

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. punkt 3. Hvis ikke 

andet fremgår af tilbudet, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er 

modtaget af os senest 30 dage fra tilbudsdato. Der er dog først indgået 

bindende aftale ved Vally-Matic ApSs fremsendelse af ordrebekræftelse, 

se tillige punkt 4. 

 

3. Mellemsalg 

Indtil købers accept er kommet frem, er Vally-Matic ApS berettiget til at 

indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, 

at tilbuddet overfor køber bortfalder. Dog skal Vally-Matic ApS uden 

ugrundet ophold efter modtagelsen af tredjemands accept meddele kø-

ber, at tilbuddet er bortfaldet 

 

Vally-Matic ApS kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for manglende 

opfyldelse af aftale som følge af mellemsalg.  

 

4. Ordrebekræftelse 

Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre ved tillæg, ind-

skrænkning eller forbehold, skal køber – såfremt han ikke vil acceptere 

disse – inden 5 arbejdsdage skriftligt meddele dette til Vally-Matic ApS. 

I modsat fald vil ordrebekræftelsens indhold være gældende i forholdet 

mellem Vally-Matic ApS og køber, jf. dog punkt 5 for så vidt angår pris-

stigninger.  

 

5. Pris 

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.  

 

Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer af prisen 

som følge af dokumenterede forøgede omkostninger som følge af ek-

sempelvis ændringer i råvarepriser på 3 % eller derover valutakurser, 

told, skatter, afgifter m.v. 

 

6. Betaling 

 Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige 

betalingsdag. Såfremt en sådan dato ikke er angivet på fakturaen, skal 

betaling ske kontant ved levering. 

 

Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold, er køber, 

medmindre Vally-Matic ApS skriftligt meddeler køber andet, alligevel 

forpligtet til at foretage enhver betaling til Vally-Matic ApS, som om 

leveringen var sket til aftalt tid. 

 

Hvis betalingen sker efter forfaldsdag er Vally-Matic ApS berettiget til 

at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag 

med den officielt fastsatte diskonto + 8 %. 

 

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på 

Vally-Matic ApS, og køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af 

købesummen på grund af modfordringer af nogen art.  

 

7. Levering 

Levering sker på Vally-Matic ApSs adresse uanset at Vally-Matic ApS 

ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kø-

ber bringer det solgte til køber.  

 

Leveringstiden er fastsat af Vally-Matic ApS efter bedste skøn i over-

ensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbudets fremsættel-

se/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes 

en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Vally-Matic 

ApSs forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber 

ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse overfor Vally-Matic ApS.  

 

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Vally-Matic ApS er i en 

situation som angivet i punkt 10 udskydes leveringstiden med den tid 

som hindringen varer, idet begge Parter dog skal være berettiget til an-

svarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 må-

neder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen 

til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leverings-

tid.  



 

  

 
 

Side 2 

Vally-Matic ApS skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold med-

dele køber ændringer i leveringstiden. 

 

8. Ejendomsforbehold 

Vally-Matic ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, 

indtil betaling er sket. 

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendoms-

forbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede 

genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede 

ved salget.  

 

9. Reklamation/undersøgelsespligt 

 Køber er forpligtet til ved levering straks at foretage en undersøgelse af 

den pågældende leverance.  

 

 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel skal køber straks efter at manglen 

er eller burde  være opdaget give Vally-Matic ApS skriftlig 

meddelelse om manglen samt anføre, hvori manglen består. Såfremt kø-

ber ikke reklamerer i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, 

har køber mistet retten til at gøre manglen gældende over for Vally-

Matic ApS.  

 

 Efter Vally-Matic ApSs valg vil mangler ved leverancerne blive 

afhjulpet eller leverancen vil blive omleveret.  Såfremt Vally-Matic ApS 

ikke foretager afhjælpning eller omlevering indenfor rimelig tid, er kø-

ber alene berettiget til at kræve afslag i købesummen. 

 

 Vally-Matic ApS og køber er enige om, at såfremt køber ikke indenfor 2 

måneder efter leveringsdatoen har påberåbt sig eventuelle mangler ved 

de leverede produkter overfor Vally-Matic ApS, kan køber ikke senere 

gøre disse mangler gældende overfor Vally-Matic ApS.  

 

 Enhver forandring af eller ændringer i de leverede produkter uden Vally-

Matic ApSs skriftlige samtykke fritager Vally-Matic ApS for enhver 

forpligtelse.  

 

10. Ansvarsbegrænsning 

 Parterne er enige om, at Vally-Matic ApS overfor køber ikke hæfter for 

driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab, der 

opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede. 

 

Købers eventuelle erstatningskrav overfor Vally-Matic ApS kan ikke 

overstige fakturabeløbet for den solgte leverance. 

 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Vally-Matic ApS 

såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt 

byrdefuldt: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parter-

ne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete 

militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, 

valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, 

almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved el-

ler forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen 

af de i dette punkt nævnte omstændigheder.  

 

Vally-Matic ApS forpligter sig ved nærværende aftale til uden ugrundet 

ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændig-

heder som nævnt ovenfor. 

 

11. Produktansvar 

 Parterne er opmærksomme på, at der for produktansvar gælder de til 

enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af 

ufravigelige retsregler, er Vally-Matic ApS ikke ansvarlig for noget tab, 

herunder driftstab, avancetab eller andet direkte tab overfor køber.  

 

12. Returnering 

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.  

 

13. Fortrolighed 

Køber forpligter sig til at anvende alle oplysninger fortroligt, som bliver 

givet vedrørende den anden Vally-Matic ApSs virksomhed.  

 

Tegninger, specifikationer m.v., som køber modtager af Vally-Matic 

ApSs ejendom og må ikke videregives eller i øvrigt misbruges. Der hen-

vises i øvrigt til markedsføringslovens § 19. 

 

14. Tvister 

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Kol-

ding som 1. instans.  

 

 


