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Gældende for leverancer foretaget af             
Dux Tæller- og adgangssystemer Aps - i det 
følgende kaldet sælger.  
 
1. Gyldighed  
1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser 
er gældende for leverancer i Danmark og finder 
anvendelse, medmindre måtte være aftalt 
skriftligt og accepteret af sælger.  
 
2. Vejledning / rådgivning  
2.1 Specifikationer i brochure, kataloger etc. er 
vejledende og således ikke bindende for 
konkrete tilbud/ ordrebekræftelser og ret til 
ændringer i produktsortiment og specifikationer 
forbeholdes. 
  
3.1. Priser: Alle priser er ekskl. moms og andre 
afgifter. Ved ændringer i valutakurser og 
dokumentérbare ændringer i råvarepriser, 
herunder på kobber, sølv, olie, plast og stål, 
forbeholder vi os ret til uden forudgående varsel 
at ændre prisen. 

  
4. Tilbud/ordrebekræftelse  
4.1 Tilbud omfatter alene de ydelser, der er 
specificeret heri. Tilbud baseres på de på 
tilbudsdatoen kendte projektoplysninger, og 
senere fremkomne oplysninger kan medføre 
prisændringer.  
 
4.2 Sælger forbeholder sig ret til at opkræve en 
forudbetaling af det samlede tilbud som 
betingelse for, at ordren sættes i gang. 
Størrelsen af en eventuel forudbetaling vil 
fremgå af tilbud/ordrebekræftelsen.  
 
4.2 Tilbuddet er gældende i 30 dage fra 
tilbudsdato medmindre andet er anført i  
tilbuddet og afgivet efter sædvanlige force 
majeure betingelser.  
 
4.3 Modtaget ordre er først bindende for sælger 
når ordrebekræftelse er afgivet.  
Sælger forbeholder sig ret til at ændre en 
afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer 
kurs- eller prisændringer i forhold til oplyst 
basiskurs eller lignende fra sælgers 
leverandører, ligesom der tages forbehold for 
eventuel opnåelse af importtilladelse.  
Det samme gælder også ved løbende 
leverancer med hensyn til den del af leverancen, 
som på tidspunktet for eventuel regulering 
endnu ikke er leveret og i tilfælde af ændrede 
satser for told, moms og andre afgifter. Uden 
skriftlig ordrebekræftelse er der ikke indgået 
aftale.  
 
4.4 Sælger kan til enhver tid kræve 
sikkerhedsstillelse for det fulde beløb – f.eks. i 
form af bankgaranti før levering/ montering 
påbegyndes. 
  
5. Levering  
5.1 Leveringstid og leveringssted er som anført i 
ordrebekræftelsen. Den opgivne leveringstid er 
kun tilnærmelsesvis, og sælger er til enhver 
henseende uden ansvar for indtrufne           
forsinkelser eller leveringsmuligheder uanset 
disses art, og uanset om disses forhold kan 
tilskrives sælger.  
 
5.2 Leveringsbetingelserne er Ab Fabrik (EX 
Works) fra sælger og udenlandske leverandører, 
således at køber bærer risiko og omkostninger i 
forbindelse med leverancen. Der tages 
forbehold for forsinkelser som følge af projekt-
ændringer.  
 
5.2 Leverancer leveret på montagestedet, er 
køber forpligtet til at sørge for at tilkørselsforhold 
tillader levering i umiddelbar nærhed af mon-
tagestedet og varerne står (max. 10-20 meter) til 
montagestedet. Ventetid eller tid i forbindelse 
med aflæsning herudover debiteres køber.  

Levering anses for at have fundet sted ved 
lastbilens ankomst til leveringsstedet.  
 
5.3 Køber sikrer ved montager, at der forefindes 
skruefast underlag til montage af leverancen. 
Forefindes der ikke skruefast underlag, afholder 
køber udgiften til etablering heraf. Køber er 
forpligtet til at sørge for at monterings-
underlaget holdes fri for ledninger,  
rørføring og andre installationer, der kan 
beskadiges i forbindelse med fastmontering af 
leverancen. 
  
5.4 Udskyder køber leveringstidspunktet mere 
end 14 dage er sælger berettiget til at debitere 
leverancen og risikoen overgår til køber. 
Varerne kan efter aftale tilbydes opmagasineret 
for købers regning, idet køber dog ikke har krav 
på et sådan tilbud.  
 
6 Returnering 
6.1Returnering af bestilte og leverede varer kan 
kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale 

med sælger. 
 
6.2 Lagerførte varer, der ifølge aftale returneres 
senest 8 dage efter modtagelsen, krediteres 
med et minimumsfradrag på 10% forudsat varen 
er i original emballage og ubeskadiget.  
 
6.3 Lagerførte varer, der efter aftale returneres 
mellem 8 dage og 3 måneder efter levering 
krediteres med fradrag på 20 % forudsat varen 
er i original emballage og ubeskadiget.  
 
6.4 Sælger forbeholder sig ved købers 

returnering efter pkt. 6.2-6.3 ret til at lade et 
større beløb fradrage eller helt at afvise 
returnering under hensyntagen til varens stand 
på returneringstidspunktet.  
 
6.5 Køber afholder enhver omkostning forbundet 
med returnering.  
 
6.6 Ikke-lagerførte varer, samt varer som er 
tilpasset eller indkøbt med henblik på at 
tilgodese købers særlige behov kan ikke 
returneres medmindre der træffes særskilt 
skriftlig aftale herom.  
 
7. Betaling  
7.1 Betaling skal ske ifølge sælgers 
betalingsbetingelser anført på faktura. Erlægges 
betalingen ikke rettidigt, beregnes 1,5% i rente 
for hver påbegyndt måned. Rykkergebyr betales 
med kr. 100,00 for de 2 første rykkere, der 
fremsendes til køber. 
  
7.2 Såfremt køber ikke betaler til forfald, er 
sælger berettiget til at tilbageholde endnu ikke 
leverede leverancer/ydelser og/eller annullere 
aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 3 
dage. Sælger er herefter berettiget til at kræve 
erstatning efter dansk rets almindelige regler 
ved køber. 
  
7.3 Såfremt betaling ikke sker til forfald, er 
sælger berettiget til at tilbageholde fremtidige 
leverancer og annullere alle ordrer, indtil 
købesummen inklusive renter og eventuelle 
omkostninger er betalt. Uanset om andre 
betalingsbetingelser tidligere er aftalt, kan 
sælger kræve kontant betalinger og 
sikkerhedsstillelse for alle fremtidige leverancer.  
 
8. Ansvar  
8.1 Leverancen sker således, at sælger har 
ansvar for fejl og mangler ved leverancen indtil 1 
år efter leveringstidspunktet, medmindre der er 
truffet særskilt skriftlig aftale herom. 
  
8.2 Sælger yder normalt ikke sikkerhedsstillelse. 
Hvis sikkerhedsstillelse kræves, betales 
omkostningerne hertil af køber.  
 

8.3 Som grundlag for projektering af systemer 
forudsættes, at køber og/eller dennes rådgiver 
forsyner sælger med alt relevant 
projektmateriale herunder eventuelle 
projektændringer i forhold til ordregrundlaget til 
rådighed.  
 
8.4 Tegninger, tekniske dokumentationer m.v., 
udleveret af sælger må alene anvendes i 
forbindelse med aktuelle projekter og må ikke 
videregives til tredjemand uden sælgers 
skriftlige samtykke. Diagrammer, tegninger 
udført af sælger på kundens foranledning, 
betragtes kun som vejledende.  
 
8.5 Ved levering påhviler det køber at foretage 
en grundig undersøgelse af det leverede. 
Kvittering på følgeseddel ved varernes 
modtagelse er bevis for, at disse ikke er 
behæftede med synlige mangler ved levering.  
 
8.6 Evt. fejl og mangler skal påtales skriftligt 
over for sælger straks ved konstatering. Sælger 

har ret til at afhjælpe fejl og mangler. Såfremt 
udbedring foretages indenfor rimelig tid efter 
berettiget reklamation, har køber ikke krav på 
refusion af evt. følgeomkostning, ventetid ol. 
Købers udbedring af evt. fejl og mangler uden 
forudgående skriftlig aftale kan ikke påregnes 
honoreret.  
Afhjælpning af mangler udføres inden for normal 
arbejdstid. I tilfælde af reparation afgør sælger, 
om fejlen skal rettes på værksted eller på 
opstillingsstedet.  
Forsendelse til sælger sker på købers regning 
og risiko, mens forsendelse til købers adresse 
foregår for sælgers regning, men købers risiko. 
Defekte dele skal overdrages til sælger.  
 
8.7 Sælgers ansvar bortfalder, såfremt de 
leverede varer ikke opbevares forsvarligt indtil 
montage foregår.  
Særligt bemærkes, at køber er forpligtet til at 
opbevare leverancen inden døre, og afdække 
leverancen efter montage, indtil  
ibrugtagning, idet der kan være er tale om 
særligt følsomt teknisk udstyr. 
  
8.8 Sælgers økonomiske ansvar overfor køber 

for det leverede produkt kan aldrig overstige den 
pågældende leverances fakturaværdi med 
mindre, sælger har handlet groft uagtsomt eller 
forsætligt. 
  
8.9 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for 
driftstab, avancetab og andet indirekte tab hos 
køber. 
  
8.10 For det tilfælde, at sælgers ydelse består i 
demontering af allerede monterede 
installationer, som er meget følsomme, 
fraskriver sælger sig et hvert ansvar for 
beskadigelse af sådanne installationer bortset 
fra situationer, hvor sælgers arbejdsmetode kan 
bebrejdes sælger som culpøs (uagtsom/groft 
uagtsom).  
 
8.11 Sælger er berettiget til at annullere aftaler 
eller udskyde et aftalt leveringstidspunkt, og er i 
øvrigt fri for ansvar for enhver 
manglende, mangelfuld eller forsinket levering, 
der helt eller delvist skyldes omstændigheder, 
som ligger uden for sælgers 
rimelige kontrolmuligheder, herunder, oprør, 
uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige 
forskrifter, strejke, lockout, mangel på 
transportmidler, maskinnedbrud, vareknaphed, 
sygdom, uheld i produktion eller afprøvning, 
manglende energiforsyning m.v. 
Sælgers beføjelser til at annullere en aftale eller 
udskyde leveringstidspunktet, omfatter ligeledes 
forsinket eller manglende 
levering fra underleverandører m.v. 
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Sælgers leveringsfrist forlænges med 
varigheden af den hændelse, der var skyld i 
Leverandørens forsinkelse. 
 
 
9. Ejendomsretten  
9.1 Alt hvad sælger har leveret til køber, 
forbliver sælgers/leverandørens ejendom, indtil 
betaling er erlagt fuldt ud. I den udstrækning et 
sådant ejendomsforhold er gyldigt efter 
gældende ret. Ejendomsforholdet gælder også, 
hvis varen henstilles et andet sted end hos dem.  
 
10. Tvist  
10.1 Eventuelle tvister i forbindelse med denne 
aftale afgøres efter dansk ret.  
Værneting er Retten i Roskilde. 

11.Fortrolighedspolitik 

11.1 Alle informationer og data, herunder 

fortrolige oplysninger og persondata af enhver 

art, som DUX Tæller-og adgangssystemer i 

forbindelse med en handel og løbende levering 

af ydelser får kendskab til, behandles med 

tidsubegrænsede fortrolighed og i 

overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende lovgivning for datasikkerhed og 

persondatasikkerhed.  

DUX Tæller- og adgangssystemer indestår for at 

samtlige medarbejdere er underlagt en 

tidsubegrænset tavshedserklæring. 

 

Roskilde, august 2021 


