Danbake ApS
Nøglegårdsvej 20
3450 Lynge
Cvr.nr 40526846

Salgs- og leveringsbetingelser
Danbake ApS
Nøglegårdsvej 20
3540 Lynge
Cvr.nr. 40526846
(i det efterfølgende benævnt Danbake)

1. Gyldighed
1.1.
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er
særskilt anført i Danbakes tilbud eller Danbakes ordrebekræftelse. Kundens eventuelle
indkøbsbetingelser alene finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt
af Danbake.
1.2.
Såfremt enkelte bestemmelser af nærværende salgs- og leveringsbetingelser ved en
domstols mellemkomst måtte blive underkendt som ugyldige eller uvirksomme,
påvirker dette ikke de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne eller
aftalen som helhed, der fortsat er gældende mellem parterne.
2. Tilbud
2.1.
Tilbud fra Danbake er gældende i 4 uger fra tilbuddets datering.
2.2.
Kundens bestilling(er) opnår for Danbake først bindende virkning ved Danbakes
fremsendelse af ordrebekræftelse, hvis Dankbake leverer i henhold til det bestilte,
eller Danbake ikke i løbet af 10 hverdage rejser indsigelser imod bestillingen.
3. Mellemsalg
3.1.
Indtil kundens skriftlige accept af tilbud er kommet frem til Danbake, er Danbake
berettiget til at indgå aftaler med tredjemand vedrørende tilbud med den virkning, at
tilbuddet overfor kunden bortfalder.
3.2.
Danbake skal efter acceptens fremkomst til Danbake uden ugrundet ophold skriftligt
meddele kunden, at tilbuddet er bortfaldet.
4. Pris
4.1.
4.2.
4.3.

Alle Danbakes tilbudspriser angives i danske kroner og eksklusiv moms, med mindre
andet fremgår eksplicit.
Alle ordrer bliver udført i henhold til den aftalte pris på dagen for ordreafgivelsen.
Kunden er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af
dokumenterede forøgede omkostninger for Danbake som følge af ændringer i
valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance.
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4.4.

Ved afgivelse af tilbud er alle nettopriser baseret på at kunden accepterer tilbuddet i
sin helhed.

5. Priser og betalingsbetingelser
5.1.
For indgåede aftaler mellem Danbake og kunden betales 50 % af den samlede aftalte
pris ved ordrens bekræftelse og de resterende 50 % betales før påbegyndt levering,
hvis andet ikke er skriftlig aftalt.
5.2.
Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er Danbake berettiget til at beregne renter af den
til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats på 2% pr. påbegyndt
måned.
5.3.
Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav hos Danbake, som ikke
er skriftligt anerkendt af Danbake, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af
købesummen på grund af modregninger af nogen art. Betalinger igennem
bankoverførsel er kun sket indenfor betalingsfristen, såfremt de er modtaget indenfor
betalingsfristens udløb på kontoen uden nogen reduktion. Såfremt kundens betaling
ikke dækker alle fordringer, bliver de modtagne indbetalinger først afskrevet på
eventuelle renter og omkostninger. Ved mulig eller overvejende rekonstruktion er
Danbake berettiget til at gennemføre leveringer imod forudbetaling og har ret til at
kræve en efter Danbake’s opfattelse fornøden sikkerhed. Undlader kunden at stille den
krævede sikkerhed straks efter påkrav, er Danbake berettiget til at hæve aftalen.
6. Ejendomsforbehold
6.1.
Danbake forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler,
ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne
omkostninger er betalt til Danbake eller til den, hvortil Danbake har tiltransporteret sin
ret, jfr. pkt. 14.
6.2.
Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes
med andre genstande, omfattes det solgte også af ejendomsforbeholdet, når
indbygning eller sammenføjning har fundet sted.

7. Kundens forpligtelser
7.1.
Ved bestilling af et produkt hos Danbake, bærer kunden ansvaret for, at produktet kan
installeres og anvendes på den af kunden ønskede måde, på det af kunden ønskede
sted og i de af kunden ønskede omgivelser.
7.2.
Kunden bærer selv ansvar og omkostninger for opmålinger og undersøgelser, som
ligger forud for aftaleindgåelsen.
7.3.
Kunden er forpligtet til selv at undersøge og indhente eventuelle tilladelser og/eller
godkendelser fra relevante myndigheder, herunder miljø- og fødevaremyndigheder,
om foranstaltninger, som har relevans for anvendelsen af det af Danbake leverede
produkt.
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7.4.

Ved levering af en leverance er kunden ansvarlig for at Danbake kan levere i henhold til
det aftalte. Kunden skal blandt andet sikre, at Danbake kan levere på en sikker og
forsvarlig måde, at Danbake uhindret kan tilgå installationsadressen og ikke i øvrigt
møder leveringshindringer, som beror på kundens forhold. Kunden bærer ansvaret for
at sikre, at leverancer behandles med en sådan omsorg, at leverancen ikke lider skade.
Kunden er ansvarlig for eventuel forsikring af det leverede samt sikring af leverancen
mod vind, vejr, tyveri, brand og hærværk mv.
8. Levering
8.1.
Levering sker på Danbake’s adresse, uanset om Danbake ved egne folk eller ved
tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden.
8.2.
Danbake leverer produkter til kunden på Ex Works-vilkår, med mindre andres andet er
skriftligt aftalt mellem Danbake og kunden.
8.3.
Leveringstiden er fastsat af Danbake efter bedste skøn og i overensstemmelse med de
forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.
8.4.
Levering og risikoens overgang sker, når varerne har forladt varelageret på det aftalte
tidspunkt, eller Danbake har meddelt, at varerne kan afhentes. Medmindre andet
udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 1 måned på
baggrund af Danbakes forhold i enhver henseende som rettidig levering, således
kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Danbake.
8.5.
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Danbake er i en situation som angivet i pkt.
11.3. (force majeure o.lign.) udskydes leveringstid med den tid, som ændringen varer,
idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at kunne annullere aftalen,
når hindringen har umuliggjort levering i henhold til det aftalte i mere end 6 måneder.
Nærværende bestemmelser finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen
indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
8.6.
Danbake skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele kunden om
ændringer i leveringstiden.
8.7.
Danbake er berettiget til at præstere den aftalte ydelse igennem delleveringer, så
længe det anses som rimeligt overfor kunden. Reklamationer vedrørende delleveringer
berettiger ikke kunden til at nægte modtagelsen af yderligere delleveringer
vedrørende den oprindelige ordre.
8.8.
I tilfælde af at kunden misligholder sin betalingsforpligtelse, er Danbake berettiget til
at tilbageholde hele eller dele af sin leveringsforpligtelse. Danbake skal forud for
praktisering af førnævnte tilbageholdelsesret varsle tilbagehold overfor kunden. Hvis
kunden trods varsel fortsætter sin betalingsmisligholdelse og Danbake som følge heraf
udøver sin tilbageholdelsesret, skal Danbake være berettiget til at kræve herved
forbundne udgifter/omkostninger betalt af kunden. Danbake kan hæve nærværende
aftale, såfremt kunden tages under konkursbehandling, eller der indledes
rekonstruktion.
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8.9.

8.10.

Danbakes levering omfatter alene det der er anført i tilbuddet eller ordrebekræftelsen,
såsom ovne, maskiner, køle-/fryserum, fryseraskeskab og butiksudstyr, samt eventuel
installation heraf.
Danbake er uden ansvar for bygningens egnethed til at modtage leverancen, herunder
for alle eksterne autoriserede eller uautoriserede tilslutninger, f.eks. men ikke
begrænset til: el, VVS, skorstensforhold, ventilation, isolering mod varmeudstråling,
opstart og indregulering af olie-/gasbrændere, øvrige bygningsmæssige forhold m.m.
Danbake’s levering omfatter således bl.a. ikke: Bygningsarbejde, fjernelse af eventuel
gammel ovn, skorstensaftræksrør, emaftræksrør, el-, vand- og olietilslutning, olietank
og disses forbindelse, emudsugning og speciel emafskærmning, montering af
stålskorsten, nødvendig isolering af em- og aftræksrør til ovnen, isolering omkring
ovnen, herunder i gulv, jordforbindelse til raskeskabe og ovn samt evt. afsluttende
rustfri afdækning, som måles op ved montage og faktureres særskilt.

9. Produktinformation
9.1.
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Danbake før eller efter
aftalens indgåelse, forbliver Danbake’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig
aftale/samtykke eller i øvrigt misbruges.
10. Produktændringer
10.1. Danbake forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de aftalte
specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for kunden.
11. Mangler og reklamation
11.1. Ved levering skal kunden straks foretage en sædvanlig, ordentlig undersøgelse af det
leverede.
11.2. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er eller
burde være opdaget give Danbake skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori
manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og
ikke har reklameret som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
11.3. I tilfælde af at det leverede lider mangler, vil manglerne efter Danbake’s skøn blive
afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3 ikke indenfor rimelig tid, er
kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og
leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesum eller kræve
erstatning.
11.5. Har kunden ikke inden for 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig mangler overfor
Danbake, kan kunden ikke senere gøre disse gældende. For dele, der er udskiftet eller
repareret, jfr. 10.3, påtager Danbake sig de samme forpligtelser, som gælder på det
oprindeligt aftalte i et tidsrum på 3 måneder, dog således at Danbake’s mangelsansvar
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11.6.

ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 12 måneder fra den
oprindelige leveringsdag.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Danbakes skriftlige samtykke fritager
Danbake for enhver forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning
12.1. Et erstatningskrav overfor Danbake kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte
genstand.
12.2. Danbake hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af
aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved
det solgte.
12.3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Danbake, såfremt det
forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herrer over såsom men ikke
begrænset til: brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, pandemier og epidemier, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer
fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets
afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på
aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4. Det påhviler Danbake uden ugrundet ophold skriftligt at underrette kunden, dersom
der indtræffer omstændigheder nævnt i pkt. 11.3.
13. Returnering
13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
13.2. I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte
returneres til Danbake med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal
det solgte fremsendes til Danbake i original emballage og for kundens regning og
risiko. I det omfang Danbake påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Danbake
berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens
eventuelle krav mod Danbake. Efter afsluttet reparation eller ombytning er kunden
forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede
genstand hos Danbake.
14. Produktansvar
14.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i danske ret. I det omfang
intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Danbake ikke holdes ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
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15. Transport af rettigheder og pligter
15.1. Danbake er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til
aftalen til tredjemand.
16. Tvister
16.1. I tilfælde af tvister, er Retten i Hillerød det aftalte værneting. Dansk ret finder
anvendelse.
De til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser kan læses på www.danbake.dk
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