DELTA HANDELSSELSKAB A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Delta Handelsselskab A/S (cvr.nr. 19518175)
(gældende fra den 15.06. 2022.
Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter
Betingelser) for Delta Handelsselskab A/S (herefter ”Sælger”) leverancer til Køber.
Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter,
herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.
1. Tilbud og ordrebekræftelse
1.1 Sælgers tilbud er gældende i 3 hverdage beregnet fra den dag, hvor tilbuddet er dateret medmindre
andet er angivet i tilbuddet. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers
tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
1.2 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men
Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.
1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem
parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden
relevans for bedømmelsen af leverancen.
2. Priser, volume og leveringssted
2.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste, af den fremsendte ordrebekræftelse eller
ved skriftlig aftale om aftalte priser, mængder og tidsperiode for leverancen.
2.2 Priserne angives i EUR eller DKK og er eksklusive moms. Såfremt Køber kræver særlig emballering,
eller såfremt Sælger skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette Køber. Emballagen
tages ikke retur (bortset fra IBC-containere). Paller opkræves særskilt, medmindre der sker ombytning til
tilsvarende paller.
2.3 For leverancer omfattet af en af Sælger benyttet prisliste, gælder i øvrigt, at prisen fastsættes på
grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet. Sælger forbeholder sig ret til at
pålægge mindre leverancer ekspeditions- eller omstillingsgebyr.
2.4 Køber er forpligtet til at aftage de aftalte mængder. Såfremt aftalt mængde ikke aftages med
gennemsnitligt lige store mængder pr. måned (indenfor +/- 5 % afvigelse pr. måned) eller den aftalte
mængde ikke er fuldt aftaget ved udløb af aftaleperioden kan Sælger efter eget valg vælge, at undlade at
levere den resterede mængde for hele aftaleperioden.
2.5 Indenfor Danmark grænser tilbydes levering DAP (Delivered at Place, Incoterms 2020). Eventuel
anden leveringsform, herunder udenfor Danmarks grænser skal aftales særskilt mellem Køber og Sælger.
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2.6 Leveringstider er oplyst med forbehold for leverancesvigt og forsinkelser fra Sælgers leverandører.
Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en forsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber
omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.
2.7 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt
løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.
2.8 Kan Køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra Sælgers side, samt at han er
blevet påført tab, har Køber ret til erstatning for det direkte tab, der derved er påført ham. Erstatningen
kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling for den forsinkede leverance for hver fulde
uge, forsinkelsen varer, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af den aftalte betaling.
2.9 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller
manglende leverance, herunder afslag, eller erstatning for forsinkelse, eller manglende leverance til
dækning af Købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
3. Betaling
3.1 Sælgers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.
3.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers
forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned,
og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte
kreditbetingelser.
3.3 Såfremt Køber undlader at give ordre til forsendelse af special bestillinger i form af varer der skal
fremskaffes specielt til Købers særlige brug (skaffevarer), er Sælger berettiget til at oplagre og forsikre
ydelsen for Købers regning. Undlader Køber trods skriftlig opfordring at afhente varen senest 30 dage
efter opfordringen er afgivet, er Sælger berettiget til at sælge varen bedst muligt for Købers regning,
alternativt hvis ikke muligt destruere produktet, ligesom hele købesummen med tillæg af afholdte
omkostninger forfalder til betaling straks og uden påkrav.
3.4 Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er Sælger berettiget til at betragte hele
købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer
er hver leverance betalbar. Forsinket betaling anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger
til at standse yderligere leverancer samt, til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent,
indbetalt straks. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt
af Sælger.
4. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse
4.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele
købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt. Sælger forbeholder sig således med de

DELTA HANDELSSELSKAB A/S

begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele
købesummen og de evt. med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne
omkostninger, som er afholdt af Sælger på Købers vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte
sikkerhed, og indtil dette er sket, er Køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt
råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.
4.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve
betryggende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med
aftalen.
5 Annullering og ændring af kontrakt ordrer
(Nedenstående pkt. 5 omhandler ikke SPOT aftaler, hvor der handles til dagsværdi)
5.1 For skaffevarer har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren. Såfremt der er tale om
skaffevarer skal det skriftligt fremgå af ordrebekræftelsen.
5.2 For øvrige aftaler (undtagen SPOT aftaler) gælder, at efter Sælger har fremsendt ordrebekræftelse til
Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.
6. Undersøgelsespligt og reklamation
6.1 Køber skal straks, og senest 3 dage efter varernes udlevering eller modtagelsen af varerne, og altid
inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.
6.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne,
skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som
først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget
manglen og senest 12 måneder efter levering har fundet sted.
6.3 Undlader Køber at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan
Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.
7. Mangler
7.1 Sælger påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet
ophold, og efter Sælgers valg, enten at foretage omlevering af leverancen til Købers forretningssted, eller
kreditering af købesummen, hvis Køber har dokumenteret, at der foreligger reklamationsberettigede
mangler ved leverancen. (hvis forventet holdbarhed på det leverede produkt er under 12 måneder
udløber reklamationsretten samtidigt med forventet holdbarhed)
7.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet
anvendt eller opbevaret i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter eller leverancens
varedeklaration.
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7.3 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes
straks efter, at manglen er konstateret.
7.4 Manglende leveringer på under 2 % af en hel leverance anses ikke som en reklamationsberettiget
mangel, som udløser mangelsbeføjelser.
7.5 Sælger har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte

forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Udover
ovenstående påtager Sælger sig således ikke yderligere ansvar for de leverede produkter, hvorfor Køber
ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt
eller delvist.
8. Ansvarsbegrænsninger
8.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter
aftalen, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
8.2 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets
art – begrænset til fakturabeløbet for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller
direkte forbundet med erstatningskravet, dog maksimalt kr. 100.000 pr. skade pr. år.
8.3 Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade
og Sælgers ansvar herfor er begrænset til i alt kr. 100.000 pr. år.
8.4 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses
retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang
Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i
det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.
9. Produktansvar
9.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.
9.2 Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i
henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet
produktansvar.
9.3 Sælgers ansvar er begrænset til i alt DKK 5.000.000 for samtlige produktskader og/eller
produktansvar pr. kalenderår.
9.4 Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade
og Sælgers ansvar herfor er begrænset til i alt kr. 5.000.000 pr. år for samtlige produktskader og/eller
produktansvar pr. kalenderår.

DELTA HANDELSSELSKAB A/S

9.5 Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning Sælger pålægges ansvar, eller erstatningskrav
over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger jf. ovenstående ansvarsbegrænsning,
ikke er ansvarlig for overfor Køber, eller som overskrider den fastsatte beløbsbegrænsning.
9.6 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
9.7 Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at
lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningspåkrav, der er rejst mod
en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
10. Ansvarsfrihed – force majeure
10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og
forhindrer dens opfyldelse:
10.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som Sælger ikke har været
herre over, såsom brand, epidemi, import, og eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel,
herunder energiforsyning, væsentlige pris og/eller afgiftsforhøjelser, cyberangreb, krig, uforudsete
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af
drivkraftsmidler, og mangler/leveringssvigt ved leverancer fra underleverandører, herunder olie
leverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder.
10.3 I tilfælde som anført i pkt. 10.2 er Sælger berettiget til at udskyde levering, indtil
opfyldningshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
11. Afgørelse af tvister
11.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.
11.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal
forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig
løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for retten i Kolding.

