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1. Generelt

1.
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder ethvert 
salg og enhver leverance fra Kongerslev Fasteners 
ApS, medmindre der skriftligt er aftalt andre vilkår 
mellem parterne. Købers indkøbsbetingelser findes 
ikke anvendelig, med mindre Kongerslev Fasteners 
Aps skriftligt har accepteret disse.

2. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende i sin 
helhed for alt varesalg fra Kongerslev Fasteners ApS.

3. Salgs- og leveringsbetingelserne går foran 
bestemmelser eller oplysninger som måtte forekomme 
i købers ordre eller korrespondance, medmindre 
Kongerslev Fasteners ApS skriftligt med underskrift 
har givet accept heraf.

2. Salgsvilkår - Tilbud og accept
1. Tilbud fra Kongerslev Fasteners ApS er gældende i 8 

dage, medmindre andet er aftalt.

2. Priser fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Priser 
angivet i anden produktinformation, såsom webside, 
kataloger og prislister er kun vejledende.

3. Kongerslev Fasteners ApS indestår ikke for fejl eller 
misforståelser, som måtte opstå som følge af, at ordre 
modtages pr. telefon.

4. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber 
har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

5. Ydelser fra Kongerslev Fasteners ApS omfatter alene 
det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse.

6. Produktcertifikater og evt. stempling skal senest 
bestilles ved ordreafgivelse.

3. Kvalitet og produktinformation
1. Køber bærer selv ansvaret for, om tekniske data 

og produktet i sin helhed egner sig til det tiltænkte 
brugsformål. Er produktet ikke bestilt efter en standard 
eller med angiven kvalitetsbetegnelse, vil dette blive 
leveret i almindelig handelskvalitet og udførelse, uden 
ansvar for særlige kvalitetskrav.

2. Alle oplysninger om tekniske data, der fremgår af 
kataloger, brochurer og website er vejledende – og 
kun bindende i det omfang, sådanne oplysninger står 
specifikt angivet i skriftlige aftaler.

4. Kvantum
1. Ved specielt fremstillede varer, forbeholder Kongerslev 

Fasteners ApS sig retten til at over-/underlevere med 
+/- 10% af det aftalte.

5. Priser
1. Priser er, medmindre andet angives, eksklusiv fragt, 

emballage og moms samt evt. afgifter.

6. Levering
1. Leveringbetingelser aftales iht. gældende Incoterms. 

Er ingen leveringsbetingelser aftalt, sker levering ”Ex 
works” fra sælgers adresse.

7. Emballage
1. Standard emballage er inkluderet i prisen. Paller, 

rammer og bræt debiteres.

2. Returnering sker for købers regning. Emballage 
krediteres 100%. Ved forsendelser som kræver 
ekstra emballage, betaler køber for de øgede 
emballageomkostninger.

8. Betalingsbetingelser
1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt er betalings-

betingelserne netto 14 dage.

2. Ved levering af delleverancer forbeholder Kongerslev 
Fasteners ApS sig retten til at fakturere køber a conto, 
for de enkelte delleverancer.

3. Betaler køber ikke til aftalt tid, har Kongerslev 
Fasteners ApS fra forfaldsdato krav på en morarente 
på 2% pr. påbegyndt måned.

4. Leverede varer forbliver Kongerslev Fasteners ApS' 
ejendom, indtil der er sket fuld betaling.

5. Enhver forsinkelse med betalingen, giver Kongerslev 
Fasteners ApS ret til at tilbageholde yderligere 
leverancer indtil betaling sker, samt at fordre 
betryggende sikkerhedsstillelse til sikkerhed for 
fremtidige leverancer.

6. Køber er ikke berettiget til i købesummen at modregne 
med noget krav, som ikke er skriftligt anerkendt af 
Kongerslev Fasteners ApS.

7. Undlader køber at modtage produktet på den aftalte 
leveringsdag, skal betaling ske som om levering har 
fundet sted i henhold til aftalen.

8. Køber er pligtig til at modtage og betale for eventuelle 
leverancer, der er omfattet af en eventuel reklamation 
jf. pkt. 13. Køber afskæres ikke herved fra at gøre 
indsigelser og krav gældende.



9. Returvarer
1. Varer tages kun retur efter foregående aftale.

2. Følgende tages ikke retur:
a) Skaffevarer.
b) Varer der er hjemtaget på foranledning af køber.
c) Specialproducerede varer.

3. Returvarer skal returneres i mangelfri stand, være 
ubrugt og i original ubrudt emballage. Ved returnering 
skal følgeseddel- eller fakturakopi vedlægges.

4. Returvarer krediteres med et returfradrag på 20 % af 
fakturabeløbet. Returfragt sker for købers regning og 
risiko. Fragt i forbindelse med levering krediteres ikke.

5. Opfylder returneringen ikke ovennævnte krav, vil 
varerne ikke blive krediteret.

10. Leveringstid - Forsinkelse
1. Leveringstiden er vejledende og er uforbindende, 

medmindre andet er særskilt aftalt skriftligt.

2. Kongerslev Fasteners ApS forbeholder sig retten 
til at udsætte levering, såfremt en af følgende 
omstændigheder er gældende:
a) Køber har undladt at betale iht. aftale eller undladt 

at stille den forlangte sikkerhed.
b) Køber har ikke givet de fornødne tekniske 

informationer, som er nødvendige for leverancen.
c) Køberen ellers dennes kunde forlanger ændringer i 

leverancen.
d) Forsinkelse eller mangler som skyldes forhold ved 

Kongerslev Fasteners ApS' underleverandører.
e) Omstændigheder som vedrører pkt. 15, hertil også 

hvis forsinkelse herfra indtræffer efter udløbet af 
oprindeligt aftalt leveringstid.

3. Sker levering ikke til aftalt tid og dette er til væsentlig 
ulempe for køber, kan denne ved skriftligt meddelelse 
til Kongerslev Fasteners ApS fastsætte en sidste, 
rimelig frist for levering. Sker levering ikke inden for 
denne frist, kan køber ved skriftlig henvendelse hæve 
aftalen.

4. Såfremt forsinkelsen kun angår en del af leverancen, 
kan køber alene hæve aftalen for den forsinkede varer.

5. Gælder forsinkelsen varer, som er specielt 
produceret efter købers anvisning eller er varen 
af en beskaffenhed og i en mængde som normalt 
ikke lagerføres, kan køber alene hæve købet, hvis 
forsinkelse har medført at købers formål med købet er 
væsentligt forfejlet.

6. Udover ovenstående påtager Kongerslev Fasteners 
ApS sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller 
følgeskader heraf, ligesom der ikke tilkommer køber 
andre beføjelser i anledning af forsinkelse.

11. Undersøgelsespligt
1. Køber skal ved modtagelse af varerne foretage 

en grundig undersøgelse af, om varerne er i 
overensstemmelse med ordrebekræftelsen/
bestillingen.

2. Konstateres fejl i mængde eller type er køber forpligtet 
til straks og senest 8 dage efter varernes levering at 
reklamere jf. pkt. 13. I modsat fald er køber afskåret fra 
at gøre reklamationen gældende.

12. Mangler og mangelansvar
1. I tilfælde af, at varen lider af skjulte mangler, er køber 

forpligtet til at reklamere herover, straks efter at 
manglen konstateres eller burde konstateres - dog 
senest 6 måneder efter levering til køber.

2. Kongerslev Fasteners ApS forpligter sig til at afhjælpe 
eventuelle dokumenterede mangler ved de af sælgers 
leverede varer, som skyldes fejl i materiale og/eller 
fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt 
køber rettidigt og behørigt har reklameret herover jf. 
pkt. 13 og under iagttagelse af nærværende fastsatte 
bestemmelser.

3. Kongerslev Fasteners ApS fraskiver sig ansvaret for 
ethvert tab i videst mulig omfang, herunder driftstab, 
tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, herunder 
dagsbods- eller konventionalbodskrav som manglen 
måtte forvolde overfor køber, og idet at erstatning 
maksimalt kan udgøre det varen er faktureret til.

4. Køber er forpligtet til at give Kongerslev Fasteners 
ApS adgang til afhjælpning på aftalt tidspunkt.

13. Reklamation
1. Købers reklamation skal ske skriftligt og indeholde 

oplysninger om fakturanummer, leveringsdato, 
varetype og evt. serie-/lotnummer for den vare 
som reklamationen vedrører. Hertil skal der være 
en beskrivelse af fejlens/manglens beskaffenhed og 
omfang.

2. Kongerslev Fasteners ApS har ret til at kontrollere 
skader på skadestedet og foretage undersøgelse 
af mangelfulde dele, før denne tager stilling til 
reklamationen.

3. Undlader køber at opfylde de i nærværende 
bestemmelse fastsatte regler, fortaber denne retten til 
erstatningsleverance.

14. Produktansvar
1. I intet tilfælde er Kongerslev Fasteners ApS ansvarlig 

for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte 
tab, herunder dagsbods- eller konventionalbodskrav 
som køberen måtte ifalde over for tredjemand.

2. Forvolder en leverance fra Kongerslev Fasteners ApS 
skade, er denne ikke ansvarlig for personskade.

3. Kongerslev Fasteners ApS har intet ansvar for skade 
forvoldt af materiellet på fast ejendom eller løsøre, 
hertil produkter fremstillet af køber samt skader fra 
købers produkter på fast ejendom og løsøre.



15. Force Majeure (Ansvarsfrihed)
1. Kongerslev Fasteners ApS er ansvarsfri for manglende 

eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force 
majeure, krig, optøjer, terror, borgelige uroligheder, 
regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, 
brand, strejke, lockout, eksport-og/eller importforbud, 
mangel på arbejdskraft, valutarestriktioner, 
vareknaphed, brændsels restriktioner, restriktioner 
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af 
leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen 
af ovennævnte omstændigheder.

2. Overnævnte medfører kun ansvarsfrihed, såfremt dette 
ikke kunne forudses at få indflydelse på aftalen ved 
aftalens indgåelse.

3. Den part som vil påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund 
skal straks skriftligt underrette den anden part herom.

4. Såfremt ovennævnte ikke ophører inden for 6 
måneder, er enhver af parterne berettiget til at 
annullere aftalen, uden at dette skal anses som 
misligholdelse.

16. Patent og rettigheder
1. Tegninger, modeller og tekniske dokumenter som 

udleveres til køber, forbliver Kongerslev Fasteners 
ApS' ejendom og må ikke kopieres eller udnyttes på 
anden uretmæssig måde.

2. Ved produktion af produkter iht. tegninger og 
specifikationen som overleveres af køber, garanterer 
køberen at produktionen kan foregå uden krænkelse af 
tredjemandsrettigheder, f.eks. patentrettigheder eller 
anden immaterialret.

17. Tvistspørgsmål
1. Aftalen er underlagt Dansk lovgivning og ret. 

Eventuelle tvistigheder mellem parterne vedrørende 
en bestilling eller et salg afgøres af de almindelige 
domstole.

18. Persondatapolitik
1. Ved samhandel med Kongerslev Fasteners ApS 

giver man således sit samtykke til, at Kongerslev 
Fasteners ApS må kontakte både virksomhed og 
medarbejder via elektronisk post vedrørende relevant 
markedsføringsmateriale, relateret til Kongerslev 
Fasteners ApS' forretningsområder.
Ovenstående er i overensstemmelse med 
markedsføringsloven §1 10, stk. 1.


