Ajos a/s’ salgs- og leveringsbetingelser for
salg af udstyr
1. ANVENDELSE OG ANVENDELSESOMRÅDE

tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab eller lignende. Såfremt

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem

Ajos uanset det foranstående måtte ifalde et forsinkelsesansvar,

Ajos A/S (i det følgende kaldet Ajos) og køber uanset eventuelle

kan Ajos’ forsinkelsesansvar i intet tilfælde overstige 20% af den

modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne

fakturerede pris (ekskl. moms, afgifter, transportomkostninger osv.)

ordre m.v., medmindre Ajos skriftligt accepteret at fravige disse

for de forsinkede varer, dog maksimalt kr. 0,5 mio.

salgs- og leveringsbetingelser.
6. BETALINGSBETINGELSER
2. TILBUD OG BESTILLING

6.1 Betalingsfristen er som angivet i den relevante ordrebekræftelse

2.1 Ajos’ tilbud er gældende i 30 dage, men afgives med forbehold

eller faktura. Hvis ikke andet er angivet, er betalingsfristen 15 dage

for mellemsalg.

netto fra fakturadato.

2.2 Der foreligger ingen forpligtende aftale mellem parterne, førend

6.2 Ajos forbeholder sig ejendomsretten over det solgte, indtil be-

Ajos har givet accept i form af ordrebekræftelse eller faktura.

taling er sket. Såfremt køber ikke opfylder sine betalingsforpligtelse,
har Ajos ret til at tage det solgte tilbage.

2.3 Stemmer Ajos’ ordrebekræftelse eller faktura ikke overens med
købers or-dre, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber

6.3 Såfremt køber ikke betaler rettidigt, er Ajos berettiget til at

være bundet af indholdet af ordrebekræftelsen eller fakturaen.

beregne sig morarente med 1½ % pr. påbegyndt måned fra
forfaldsdagen. Ajos er endvidere berettiget til at hæve aftalen med

3. PRISER

køber eller tilbageholde leverancen helt eller delvist, hvis køber ikke

3.1 Priser i Ajos’ ordrebekræftelser eller fakturaer er ekskl. moms,

betaler det skyldige beløb.

afgifter og transport- og leveringsomkostninger, medmindre andet
er angivet. Ajos forbeholder sig at ændre prisen, hvis der sker væ-

7. MANGLER OG MANGELSANSVAR

sentlige ændringer i told, skatter, afgifter, valutakurser el.lign.

7.1 Såfremt der er mangler ved den leverede vare, som Ajos er ansvarlig for, kan Ajos efter eget valg vælge at reparere det solgte eller

4. LEVERING OG RISIKO

foretage omlevering heraf eller yde et forholdsmæssigt afslag eller

4.1 Levering er aftalt til Ex Works (Incoterms 2000), dvs. at risiko for

kreditere købet. Ajos’ mangelansvar er udtrykkeligt begrænset til

det solgte går over på køber når det solgte er til købers disposition

de ovenfor anførte misligholdelsesbeføjelser, og Ajos kan ikke gøres

hos enten Ajos (hvis det solgte er i Ajos’ besiddelse) eller hos Ajos’

ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, herunder drift-

leverandør (hvis det solgte transporteres direkte fra leverandøren til

stab, avancetab, tidstab eller lignende. Såfremt Ajos uanset det for-

køber).

anstående måtte ifalde et mangelsansvar, kan Ajos’ mangels¬ansvar
i intet tilfælde overstige 100% af den fakturerede pris (ekskl. moms,

4.2 Ajos’ eventuelle transport af det solgte fra Ajos’ lager sker for

afgifter, transportomkostninger osv.) for de mangelfulde varer, dog

købers reg-ning og risiko.

maksimalt kr. 0,5 mio.

5. LEVERINGSTID, FORSINKELSE OG FORSINKELSESANSVAR

7.2 Såfremt det solgte er brugt udstyr, er dette solgt som det er og

5.1 Leveringstiden er angivet i den relevante ordrebekræftelse eller

forefindes, og køber kan ikke for brugt udstyr gøre mangelskrav

faktura. Ajos påtager sig intet ansvar for at overholde de angivne

gældende mod Ajos med mindre Ajos ved levering af det solgte var

leveringstider, idet de angivne leveringstider alene er anslåede.

eller burde være bekendt med mangler ved det solgte.

5.2 Ajos tager i øvrigt forbehold for forsinkelse, som skyldes strejke,

7.3 Anvendes det solgte til et andet formål eller på anden måde

lockout, brand, force majeure eller forsinkelse af leverancer fra tred-

end beskre-vet/tiltænkt/forudsat af Ajos eller anført i eventuelle vej-

jemand. I til-fælde af forsinkelse, som skyldes sådanne forhold, er

ledninger eller manualer, er Ajos ansvarsfri. Tilsvarende gælder, hvis

køber ikke beretti-get til at gøre misligholdelsesbeføjelse gældende.

foreskrev-ne/anbefalede servicering/vedligeholdelse/eftersyn ikke er

Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet,

overholdt. Ændringer ved det solgte, der skyldes almindeligt slid og

kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, og

ælde, udgør ikke mangler.

Ajos kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller
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8. REKLAMATION
8.1 Køber er forpligtet til straks efter det solgtes modtagelse at kontrollere, at det solgte er i overensstemmelse med, hvad parterne har
aftalt. Reklamation over kvantitetsmangler eller synlige mangler skal
ske skriftligt straks og senest 8 dage efter, at manglen er opdaget
eller burde være opdaget; dog aldrig senere end 14 dage efter det
solgtes modtagelse.
8.2 Indeholder det solgte skjulte fejl og/eller mangler, er køber forpligtet til at reklamere straks efter, at fejlen/manglen er konstateret
eller burde være konstateret. I tillæg til det foranstående gælder, at
reklamation i henhold til dette punkt under alle omstændigheder
skal være fremsat senest 6 måneder fra det solgtes modtagelse.
8.3 Foretages reklamationer ikke i henhold til det foranstående, har
køber fortabt retten til at gøre et eventuelt krav gældende over for
Ajos.
9. INDBYTNINGSPRISER
9.1 Tager Ajos brugt materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor
indtil Ajos har det ibyttetagne i sin besiddelse. Alle indbytningspriser
er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset, samt at der ikke på anden måde
er sket værdiforringelse af det ibyttetagne i tiden indtil overgivelsen
til Ajos.
10. PRODUKTANSVAR
10.1 Ajos fraskriver sig produktansvar i videst mulige omfang. Ajos
er således alene ansvarlig for produktansvar i det omfang, det følger
af ufravigelig lovgivning. Ajos kan med samme begrænsning ikke
gøres ansvarlig for di-rekte eller indirekte skade eller tab, herunder
driftstab, avancetab, tidstab eller lignende. Ajos produktansvar kan i
intet tilfælde overstige 100% af den fakturerede pris (ekskl. moms,
afgifter, transportomkostninger osv.) for det solgte, dog maksimalt
kr. 0,5 mio.
11. VÆRNETING OG LOVVALG
11.1 Uoverensstemmelser i anledning af disse salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres i først instans ved retten ved Ajos’ hjemsted under anvendelse af dansk ret (International
købelov finder dog ikke anvendelse). Domme kan ankes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Salgs- og leveringsbetingelser

