Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Sorø Maskinindustri A/S
gældende fra 1. juni 2017
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1.1

Generelt:
Sælger, Sorø Maskinindustri A/S, benævnes herefter som SMI.
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7.1

Modtageren af leverancer, produkter og/eller ydelser fra SMI, samt
dennes underleverandører, betegnes efterfølgende som Køber.
Leverancer, produkter og ydelser, betegnes herefter som
Leverancer.
1.2

2

De beskrevne generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende
for alle leverancer til Køber, medmindre der foreligger anden
kontraktlig aftale mellem SMI og Køber.

Alle afgivne priser i tilbud, ordrer, bekræftelser, er i danske kroner,
ekskl. moms, transport, emballage samt evt. offentlige afgifter, med
mindre andet er skriftligt aftalt med SMI.

2.2

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske i henhold til de
på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke
rettidigt, beregnes morarente med 2 % pr. påbegyndt måned med
tillæg af rykkergebyr på kr. 200,00 pr. rykker. Evt. kreditgivning
betinges af godkendelse af SMI.
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4
4.1
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5.1

5.2

Tilbud
Tilbud fra SMI uden nærmere beskrevet tidsfrist, bortfalder efter 6
uger fra tilbuddets afsendelse. Aftaler om ændringer i, eller tillæg til
den oprindelige aftale er ikke bindende for SMI uden skriftlig tilsagn
fra SMI. Tilbudspriser er afgivet under forbehold for ændringer i
priser på materialer, samt ændringer i priser fra tilknyttede
underleverandører.
Ordrer:
Købers ordrer og bestillinger af enhver art, er kun bindende for SMI,
når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra SMI.
Levering:
Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ab fabrik. Ab
fabrik er i den sammenhæng det sidste sted hvor SMI får leverancen
bearbejdet, f.eks. overfladebehandlet. Al forsendelse, herunder evt.
fragtfri levering, sker for købers risiko, og det er købers ansvar at
holde leverancen forsikret.
Leveringstiden fastsættes af SMI efter bedste skøn og fremgår af
ordrebekræftelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt, betragtes
opståede forhold af enhver art som medfører forsinkelse i indtil 14
dage som rettidig levering. Leveringstiden opgives med forbehold
for strejke, lockout eller andre force majeure situationer, herunder
med forbehold for mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
vore underleverandører. Overskridelse af leveringstiden, som ikke
skyldes forsømmelse fra SMI side, berettiger ikke køber til at hæve
kontrakten, ligesom køber ikke fritages for at overholde
betalingsbetingelserne. Eventuelle følgeskader, herunder driftstab
avancetab eller andre indirekte tab som følge af eventuel
leveringsforsinkelse, er købers egen risiko, som SMI ikke påtager sig
ansvar for.

5.3

Er køber ikke parat til at modtage leverancen iht. det aftalte
tidspunkt, opbevarer SMI leverancen for Købers regning og risiko.

5.4

Medmindre andet er aftalt, kan der forekomme op til 10%
over/underlevering af antal emner ift. det bekræftede antal.
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6.1

Ved ændring af emner efter igangsættelse af produktion samt
igangsat fremstilling/indkøb af værktøjer, er SMI berettiget til at
fakturere merforbrug af materialer og tid relateret til dette.
Emballage:
Emballage tages ikke retur. Undtaget for dette er godkendte og
ubeskadigede europaller og rammer. Eventuelle udgifter til
transport heraf, er SMI uvedkommende.

Fejl og mangler:
Køber er forpligtiget til straks efter levering at kontrollere, at
følgeseddel og leverance svarer til den afgivne bestilling og skal
uden ugrundet ophold give SMI skriftlig meddelelse med
dokumentation om eventuelle afvigelser mellem det bestilte og
leverancen.

8.2

SMI forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede fejl og
mangler ved den af SMI leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale
og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering eller kreditering,
såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover inden
udløbet af en frist på 6 måneder fra datoen for leverancen fra SMI,
eller hvad der kontraktligt er aftalt mellem SMI og køber. Eventuelle
omkostninger til fragt, nedtagning, afmontering og genanbringelse
er SMI uvedkommende. Tab som følge af mangelfuld kontrol og
manglende eller for sen reklamation er SMI uvedkommende.

8.3

SMI har intet ansvar for fejl og mangler, forårsaget af materiale som
køber har leveret, eller af konstruktioner der er foreskrevet eller
specificeret af køber. Såfremt SMI deltager eller forestår udvikling
og konstruktion af Købers emner, accepterer Køber ved
godkendelse og/eller bestilling af emnerne, at ansvaret for
funktionalitet, ydelse samt evt. styrkeberegning er Købers ansvar.

8.4

SMI hæfter ikke for fejl i de af kunden udleverede tegninger,
herunder tegningsudfoldninger, uanset om de er leveret som
papirtegninger eller som filer.
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Tegninger, programmer og filhåndtering

9.1

Køber er pligtig at acceptere generelle tolerancer for lineære mål og
vinkelmål i henhold til DS/ISO 2768-1m i det omfang individuelle
toleranceangivelser ikke forud er aftalt og skriftlig bekræftet af SMI.

9.2

Alle tegninger og undertegninger der er fremstillet af SMI, er SMI
ejendom og kan ikke gøres til genstand for krav om udlevering,
medmindre køber direkte har betalt herfor. Programmer til CNC
maskiner udleveres ikke.

9.3

Køber accepterer at dennes tegninger kan benyttes ift. tilbud og
ydelser fra underleverandører til SMI. SMI maskerer Købers navn i
tegningshovedet. Såfremt Køber har strengere krav til håndtering af
tegninger og filer, skal dette krav fremgå skriftligt til SMI
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Produktansvar

10.1
11
11.1
12
12.1

Alle emner faktureres iht. den angivne stykpris.
5.5

Ved aftaler om produktion indeholdende specielle kundespecifikke
materialer, forpligter Køber sig til at aftage restlageret af disse,
såfremt produktion og leverancer, hvor disse indgår, ophører hos
SMI. Pris herfor meddeles Køber før start af produktion

8.1

Priser og betalingsbetingelser:

2.1

3.1
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Kundespecifikke materialer:
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13.1

I intet tilfælde er SMI ansvarlig for Købers driftstab, tabt fortjeneste
eller andre indirekte tab.
Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer SMI og overgår
først til køber når den fulde købesum er erlagt.
Værneting
Eventuelle tvister mellem SMI og Køber afgøres ved voldgift,
medmindre SMI bestemmer at tvisten skal afgøres ved de ordinære
danske domstole
Yderligere bemærkninger
Bemærk at ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL 92, for
leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk
udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for
disse lande, er gældende som supplement til ovenstående.

