
Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för NESBO A/S 

1. Tillämpningsområde

1.1. Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för samtliga köpeavtal om inget 
annat avtalats skriftligen. 

1.2. Om Köparen inte samtycker till köpeavtalets innehåll skall Köparen göra invändningar 
senast 5 dagar efter köpeavtalets ingående – dock senast vid leverans. 

1.3. Senare avtal är endast bindande om de har undertecknats skriftligen av båda parter. 
Om köpeavtalets ordalydelse avviker från orderbekräftelsen äger köpeavtalet företräde 
framför orderbekräftelsen. 

2. Priser

2.1. Priser på gods/leveranser som inte skall levereras omedelbart avtalas med förbehåll för 
att offentligrättsliga avgifter, tulltaxor, valutakurser m.m. inte ändras före leveransen. 

2.2. I händelse av ändringar som de i punkt 2.1. ovan förbehåller Säljaren sig rätten att 
justera köpesumman som utjämning av dylika ändringar. 

2.3. Om Köparen vid en dylik justering, se punkt 2.2., åsamkas en prisökning på mer än 5 % 
av det överenskomna priset är Köparen berättigad att häva köpet. Köparen skall 
meddela en dylik hävning av köpet till Säljaren inom tre dagar efter att Köparen har 
mottagit meddelandet om det ändrade priset. I annat fall står köpet fast och det ändrade 
priset betraktas som accepterat av Köparen. 

3. Leverans och risk

3.1. Leverans sker fritt Säljarens företagsadress – om inget annat har avtalats mellan 
parterna. 

3.2. Om det har avtalats att Säljaren skall skicka godset står Köparen för samtliga kostnader 
för transport, frakt och eventuell försäkring. Risken för att godset förstörs, försämras 
eller kommer bort övergår på Köparen när godset lämnar Säljarens företagsadress. 

3.3. Köparen är skyldig att avhämta det köpta godset inom sex dagar efter att Säljaren har 
meddelat att det är redo för avhämtning. 

3.4. Om avlämnandet inte kan ske på avtalad leveranstid till följd av något förhållande på 
Köparens sida har Säljaren rätt att företa koncentration av leveransen och underrätta 
Köparen om detta. Därefter har Säljaren rätt att skicka faktura oavsett om Köparen har 
avhämtat godset enligt överenskommelse eller ej. 

4. Säljarens ansvar vid dröjsmål

4.1. Om inget annat har avtalats uttryckligen och skriftligen är den av Säljaren angivna 
leveranstiden ungefärlig. Säljaren kan begära att leveranstiden ändras vid varje ändring 
av eller tillägg till ordern. 

4.2. Köparen har inte rätt att häva köpet vid försenad leverans – såvida inte förseningen 
överstiger 30 dagar. 

4.3. Köparen har inte rätt till ersättningsanspråk för indirekt skada såsom produktionsbortfall, 
tidsförlust och utebliven vinst till följd av Säljarens dröjsmål eller Köparens hävning av 
avtalet (oavsett orsaken till dröjsmålet eller hävningen). 
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4.4. Säljaren kan inte förpliktigas att erlägga högre ersättning för dröjsmål än totalt DKK 
100 000,00 per köpeavtal. 

4.5. Dröjsmål – oavsett orsaken till dröjsmålet – ger Köparen rätt att häva avtalet endast om 
det köpta godset inte har levererats senast fyra veckor efter den överenskomna 
leveranstiden. 

4.6. Säljarens leveransskyldighet suspenderas under ett leveranshinders varaktighet och 
Säljaren har rätt att häva köpet när leveranshindrets varaktighet överstiger fyra veckor – 
utan att detta berättigar Köparen till ersättningsanspråk av något slag.  

 

5. Service, reklamation och fel 
 
5.1. Köparen är skyldig att noggrant följa Säljarens anvisningar om användning och 

underhåll av det köpta godset som Säljaren har lämnat muntligen eller skriftligen (bland 
annat Säljarens dokumentation i form av broschyrer och bruksanvisningar). 

5.2. Köparen skall genast vid mottagandet av det köpta godset och innan det tas i bruk, 
justeras eller bearbetas, noga kontrollera om det köpta godset motsvarar 
överenskommen kvalitet och mängd och om det är behäftat med fel. 

5.3. Om Köparen kan konstatera att det köpta godset inte har levererats kontraktsenligt skall 
Köparen genast reklamera detta skriftligen till Säljaren med en beskrivning av 
felet/bristen. Reklamation av fel och brister skall vara Säljaren tillhanda senast 14 dagar 
efter att Köparen har eller borde ha upptäckt felet/bristen. 

5.4. Vid köp av nya varor – däribland maskiner, elektriska anläggningar, däck och slangar – 
skall alla reklamationer – oavsett typ – ha gjorts gällande senast tolv månader från 
leveransdagen, och vid försäljning av nya reservdelar senast sex månader från 
leveransdagen – om inget annat avtalats skriftligen. 
För säsongsmaskiner som levereras utanför den berörda maskinens säsong gäller 
fristen dock från och med början på den följande säsongen. 

5.5. Säljaren skall inom fristen på tolv månader ombesörja byte av delar som är defekta på 
grund av material-, monterings- eller tillverkningsfel. 
Byte sker inte om felet beror på att Köparen har underlåtit att följa Säljarens 
anvisningar, se punkt 5.1., om byte begärs på grund av normalt slitage, om det har 
använts andra reservdelar än originaldelar eller reservdelar som rekommenderats av 
Säljaren eller om reparation har utförts av annan än av Säljaren auktoriserad verkstad. 

5.6. Kostnader i samband med en befogad reklamation bestrids av Säljaren. 
Säljaren är dock inte skyldig att stå för monteringskostnaderna i de fall då monteringen 
normalt kan utföras av Köparen. Om Köparen efter leverans har monterat 
extrautrustning står Köparen själv för eventuella extrakostnader orsakade av den 
monterade extrautrustningen i samband med felavhjälpning. 
Säljaren förbehåller sig rätten att fakturera Köparen för kostnader som uppstår vid 
obefogad reklamation. 

5.7. Om det påvisas fel/brister som kan göras gällande gentemot Säljaren är Säljaren – efter 
eget val – berättigad och skyldig att inom skälig tid antingen ombesörja omleverans, 
avhjälpa felet/bristen eller ge Köparen ett skäligt avdrag på den överenskomna 
köpesumman. 

5.8. Köparen kan till följd av fel på det köpta godset eller egen hävning av avtalet inte kräva 
ersättning för indirekt skada såsom produktionsbortfall, tidsförlust och utebliven vinst, 
om inte Köparen kan dokumentera att felet/bristen har sin grund i grov vårdslöshet från 
Säljarens sida. 

5.9. Säljaren kan inte förpliktigas att erlägga högre ersättning för fel och brister än totalt DKK 
100 000,00 per köpeavtal. 

5.10. Om Säljaren inleder förhandling med Köparen för att hitta en lösning i godo av en av 
Köparen gjord reklamation innebär en dylik förhandling dock inte att Säljaren har 
godtagit reklamationen. 
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Säljaren är därför fortfarande berättigad att åberopa avtalade reklamationsfrister och 
ansvarsbegränsningar. 

 

6. Begagnade maskiner/inbytta maskiner 
 
6.1. Vid försäljning eller inbyte av begagnade maskiner m.m. handlas dessa i befintligt skick 

utan att Säljaren påtar sig något ansvar och utan reklamationsrätt, se dock punkt 6.2.–
6.4. 

6.2. Om den säljande parten har åsidosatt sin informationsskyldighet eller om maskinen el. 
dyl. är i väsentligt sämre skick än man kan förvänta sig utifrån priset och övriga 
omständigheter gäller inte punkt 6.1. 

6.3. Vid försäljning eller inbyte av begagnade maskiner har den köpande parten dock en 
reklamationsrätt för dolda fel på högst en månad efter leverans. 

6.4. Om inget annat avtalats går Köparen i god för den av Köparen sålda/inbytta maskinens 
antal körda km/timmar och årsmodell och för att maskinen inte är belastad med skulder 
eller rättigheter. 

 

7. Betalning 
 
7.1. Om inget annat avtalats skriftligen skall betalningen ske kontant vid leverans. 
7.2. Om betalning inte har skett på avtalad förfallodag utgår en ränta på 2 % per påbörjad 

månad från och med leveransdagen till och med betalning sker. Dessutom debiteras 
Köparen en påminnelseavgift om DKK 250,00 för varje skriftlig påminnelse. 

7.3. Säljaren har – efter eget val – rätt att i förväg använda Köparens inbetalningar för 
eventuella räntor och kostnader som åligger Köparen, försäkringspremier och 
eventuella reparations- och reservdelskostnader i samband med det köpta godset. Om 
inbetalningen används på ovan nämnda sätt innebär det inte att Köparen inte fullgör 
sina skyldigheter eftersom den överenskomna avbetalningsplanen förlängs i 
motsvarande grad i enlighet med den danska kreditavtalslagens 28 §, 3 st. 

 

8. Kreditköp, äganderättsförbehåll och försäkringsskyldighet 
 
8.1. Säljaren förbehåller sig äganderätten till det sålda godset tills full betalning av såväl 

köpesumma som räntor, kostnader m.m. har erlagts. 
8.2. Sker köpet på kredit är Köparen skyldig att teckna de ansvars-, kasko- och 

brandförsäkringar som krävs. Köparen är skyldig att dokumentera att detta krav uppfylls 
genom att på begäran uppvisa försäkringsbrev och kvitton på betalda premier. Köparen 
skall försäkra sig om att Säljaren är panthavare i en eventuell försäkringssumma tills det 
köpta godset har betalats till fullo. Försäkringssumman är avsedd för att i förväg 
uppfylla Säljarens tillgodohavande såvida försäkringssumman inte används för 
reparation av det köpta godset. 

8.3. Om Köparen byter adress skall Säljaren omedelbart underrättas. 
 

9. Produktansvar 
 
9.1. Om inget annat avtalats skriftligen kan Säljarens ansvar för materialskada inte överstiga 

DKK 2,0 miljoner. 
9.2. Det har avtalats att Säljaren aldrig kan få ett produktansvar utöver det som fastställts i 

produktansvarsdirektivets bestämmelser. 
9.3. Säljaren är endast ansvarig för skada om Säljaren har agerat grovt vårdslöst. 
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9.4. Oavsett ovanstående punkt 9.1.–9.3. är Säljaren under inga omständigheter ansvarig 
för indirekt skada såsom förmögenhetsförlust, produktionsbortfall, tidsförlust, utebliven 
vinst m.m. – såvida inte Köparen kan dokumentera att skadan beror på grov 
vårdslöshet från Säljarens sida. 

9.5. Om Säljaren skulle åläggas ansvar gentemot tredje man på grund av Köparens 
användning, påbyggnad, ändring, skrotning, bortskaffande, försäljning, utlåning, 
uthyrning, leasing eller annat förfogande över det sålda godset är Köparen skyldig att 
hålla Säljaren skadeslös i den omfattning ansvaret sträcker sig utöver gränserna i punkt 
9.1.–9.4. ovan. 

9.6. Både Köparen och Säljaren är skyldiga att låta sig instämmas till samma instans som 
behandlar ett eventuellt mål om produktansvar mot den andra parten. 

 

10. Tvister 
 
10.1. Tvister i anslutning till köpeavtalet eller övriga avtal mellan parterna skall avgöras enligt 

dansk lag. 
10.2. Tvister skall avgöras vid underrätt på Säljarens hemort. 


