
               Almindelige salgs & leveringsbetingelserTrika Teknik ApS. 
 

 
Anvendelse  

1. Nedenstående almindelige salgs & leveringsbetingelser finder altid 
anvendelse. Eventuelle fravigelser sker kun ved skriftlig aftale mellem 
parterne.  

Tilbud 

2. Tilbud bortfalder senest 30 dage fra tidspunktet for afgivelsen. Hvis købers 
accept på noget punkt, afviger fra Trika Teknik ApS tilbudsbestemmelser, 
bortfalder tilbudet. 

Priser 

3. De af Trika Teknik ApS opgivne priser er eksklusiv emballage og 
forsendelse, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende 
prisforhold for materialer, arbejdslønninger, transportudgifter og valuta. 

4. Priserne kan reguleres i forhold til ændringer i prisforholdene, iht. Pkt. 3. 
Dette gælder også for løbende leverancer.  

5. Kunden faktureres for eventuelle restkomponenter og dele, der forekommer 
som følge af standard pakkestørrelser og som er hjemkøbt specifikt til 
produktet. Dette sker efter sidste levering af produktet.   

Produktinformation  

6. Oplysninger i brochurer, produktinformation og prislister er kun bindende i 
det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. 

Produktspecifikationer 

7. Trika Teknik ApS fremstiller i henhold til kundens skriftlige forskrifter, og som 
udførelsesstandard anvendes ”IPC-A-610 klasse 1 rev C”. 

Tegninger og andre tekniske dokumenter  

8. Modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke 
uden samtykke fra kunden anvendes til andet end det, der var formålet med 
modtagelsen.  

9. Uden samtykke fra kunden må det nævnte materiale kopieres, reproduceres, 
eller overgives til eller underleverandører, som Trika Teknik ApS anvender til 
fremstilling af produktet.   

10. overlades tekniske dokumenter og information til en underleverandør, er 
Trika Teknik ApS forpligtiget til at sørge for, at denne behandler den 
overladte information med samme fortrolighed, som Trika Teknik ApS er 
pålagt. 

11. Trika Teknik ApS har ikke pligt til at udlevere intern 
produktionsdokumentation, som ligger til grund for fremstilling af produktet.  

Levering   

12. Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket - Frit fragtfører Trika 
Teknik ApS Vejen - (FCA).  

13. Leveringsklausul fortolkes i henhold til Incoterms 2000, hvis en sådan er 
aftalt. 

Leveringsmængde 

14. Trika Teknik ApS forbeholder sig ret til at levere 10% mere eller mindre end 
det bestilte antal. Kunden faktureres for det faktisk leverede. 

Leveringstid & Forsinkelse  

15. Såfremt Trika Teknik ApS i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har 
angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette 
tidsrum at løbe fra ordrebekræftelsestidspunktet.  

16. Kan varen ikke leveres i rette tid, eller må forsinkelse anses for sandsynlig, 
skal Trika Teknik ApS give kunden meddelelse herom og samtidig angive 
årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering 
påregnes at kunne finde sted. 

17. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, i henhold til 
punkt ”force majeure” eller skyldes kundens handling eller undladelse, 
forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne 
skønnes rimeligt.  

18. Der kan ikke afkræves Trika Teknik ApS erstatning, hverken for direkte eller 
indirekte tab, som følge af forsinkelser. 

19. Forsinkelser giver ikke kunden ret til at hæve aftalen.  
20. Finder kunden, at han ikke vil kunne modtage produktet på det aftalte 

tidspunkt, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han 
uden ugrundet ophold give Trika Teknik ApS skriftlig meddelelse herom og 
samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt så vidt muligt angive det 
tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted. Han er desuagtet 
forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering 
af det pågældende materiel havde fundet sted.  

Betaling 

21. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling 14 dage 
efter leveringen af produktet. 

22. Betaler kunden ikke til aftalt tid, har Trika Teknik ApS fra forfaldsdagen krav 
på morarente som udgør den officielt fastsatte diskonto med tillæg af 9 
procentpoints. 

23. Såfremt kunden efter 3 måneder ikke har betalt det forfaldne beløb, er Trika 
Teknik ApS berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen 
og foruden morarente at kræve erstatning af kunden for det tab, Trika Teknik 
ApS har lidt. Se tillige punktet ophævelse af køb. 

Ejendomsforbehold  

24. Produktet forbliver Trika Teknik ApS ejendom, indtil hele betalingen er erlagt.  

Ophævelse af køb 

25. Trika Teknik ApS skal holdes skadesløs ved en eventuel afbestilling. 
Subtraktionsmetoden anvendes ved erstatningsberegninger. Baseret på den 
aftalte købssum fortages der fradrag for de besparelser, som Trika Teknik 
ApS har haft, ved at fremstillingen ikke behøves at fuldføres.  

26. Kunden skal give skriftlig meddelelse om afbestilling til Trika Teknik ApS 
uden ugrundet ophold. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af 
årsagen til afbestillingen.  

27. Trika Teknik ApS har pligt til at afbryde fremstillingen samt andre handlinger, 
der sigter på leverancens gennemførelse. 

Ansvar for mangler 

28. Alle væsentlige mangler, som skyldes fejl i materiale eller fremstilling, er 
Trika Teknik ApS forpligtet til at afhjælpe, ved at foretage reparation eller 
udskiftning af produktet. 

29. Fejl i fremstillingen specificeres  i henhold til IPC-A-610 klasse 1 rev. C hvis 
ikke andet er aftalt. 

30. Fejl i produktet specificeres i henhold til produktspecifikationen. Ved mangler 
på produktet der ikke afprøves/testes af Trika Teknik ApS, er kunden 
forpligtet til at udpege den/de defekte komponenter og dele for egen regning. 
Trika Teknik ApS er derefter forpligtet til at afhjælpe fejlen i produktet.  

31. Trika Teknik ApS ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra 
den dag, produktet blev leveret.  

32. Kunden skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Trika Teknik ApS 
uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig. Meddelelsen skal 
indeholde en beskrivelse af hvorledes manglen ytrer sig.  

33. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra kunden skal Trika Teknik ApS 
afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Trika Teknik ApS skal selv bære 
omkostningerne herved. 

34. Reparationen foretages hos Trika Teknik ApS, medmindre Trika Teknik ApS 
finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt produktet 
repareres hos kunden.  

35. Såfremt kunden har afgivet en meddelelse om mangler og at det viser sig, at 
der ikke foreligger nogen mangel, som Trika Teknik ApS bærer ansvaret for, 
har Trika Teknik ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, 
reklamationen har påført Trika Teknik ApS.  

36. Det påhviler kunden arbejdet og omkostningerne, såfremt eventuel 
demontering og montering medfører indgreb i andet end produktet.  

37. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning sker for 
kundens regning og risiko.  Kunden bærer de meromkostninger, som Trika 
Teknik ApS påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at produktet 
befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne leveringssted.  

38. Mangelfulde dele som udskiftes, stilles til Trika Teknik ApS disposition og 
forbliver hans ejendom.  

39. Trika Teknik ApS ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, 
komponenter eller dele, som er tilvejebragt af kunden, eller af konstruktioner, 
der er foreskrevet eller specificeret af denne.  

40. Trika Teknik ApS ansvar omfatter kun mangler som opstår under korrekt 
anvendelse af produktet.  

41. Trika Teknik ApS har ikke ansvar for ændringer i komponentspecifikationer 
fra producentens side. Dette er også gældende på allerede leverede varer og 
komponenter. 

42. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at 
risikoen er gået over til kunden. Ansvaret omfatter for eksempel ikke 
mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget 
af kunden eller reparationer, som kunden har udført på fejlagtig måde. 
Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.  

43. Trika Teknik ApS har intet ansvar for mangler ud over det her foreskrevne. 
Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt 
fortjeneste og andre økonomiske konsekventstab.  

Ansvar for tingskade, forvoldt af produktet (produktansvar)  

44. Kunden skal holde Trika Teknik ApS skadesløs i den udstrækning, kunden 
pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som 
Trika Teknik ApS ikke er ansvarlig for overfor kunden.  

45. Trika Teknik ApS er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:  
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet 

er i kundens besiddelse, 

b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, 
hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, 
som disse produkter som følge af produktet forårsager.  

46. I intet tilfælde er Trika Teknik ApS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller 
andre økonomiske konsekvensstab.  

47. De nævnte begrænsninger i Trika Teknik ApS ansvar gælder ikke, hvis Trika 
Teknik ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.  

48. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i 
henhold til dette punkt, skal denne part uden ugrundet ophold underrette den 
anden herom skriftligt.  

Ansvarsfrihed (force majeure)  

49. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer 
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt 
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom 
brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, 
rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, 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.  

50. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres 
indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af 
aftalen.  

51. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen 
ansvarsfrihedsgrund, som nævnt, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden 
part om dens opståen og ophør. 

52. Ved force majeure hos kunden skal denne dække de omkostninger, Trika 
Teknik ApS pådrager sig for at sikre og beskytte produktet. 

53. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan 
enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, 
såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, 
som nævnt. 

Tvister. Lovvalg  

54. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, 
underkastes domstolenes prøvelse i overensstemmelse med de lovregler, 
som gælder i Danmark. 

55. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes 
efter loven i Danmark.


