Salgs- og leveringsbetingelser for Farmimplement & Ploveksperten ApS
1 Generelt
1.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for
Farmimplement og Ploveksperten ApS, CVR nr. 38764586, Gammelvold 12, 7980 Vils
(herefter ”Sælger”) for leverancer til køber (herefter ”Køber”).
1.2 Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers
salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset,
hvornår disse måtte fremkomme.
2 Ordrebekræftelse og tilbud
2.1 Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Sælger, når køber har modtaget skriftlig
ordrebekræftelse fra Sælger.
2.2 Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende
accept ikke er kommet frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering.
2.3 Mundtlige tilbud skal accepteres straks.
3 Levering og forsendelse
3.1 Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, sker levering ab fabrik (Incoterms 2010, Ex-Works).
3.2 Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Sælger, såfremt dette er skriftligt
aftalt.
4 Priser
4.1 Prisen gælder ab fabrik (Incoterms 2010, Ex-Works) og er ekskl. moms, told, skatter og andre
afgifter, medmindre andet er aftalt.
4.2 Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på
grundlag af den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelses-tidspunktet.
4.3 Der tages forbehold for ændringer af de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser – også
efter ordrebekræftelse - såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge
af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l.
4.4 Oplysninger i kataloger m.v. er kun vejledende og bliver kun bindende for sælger, når disse er
udtrykkeligt anført i ordrebekræftelsen.
4.5 Ændres leverancen, eller forøges Sælgers omkostninger på anden måde som følge af købers
forhold, tages der forbehold om regulering af prisen.
4.6 Såfremt leverancen sker fragtfrit (Franco), afholdes omkostninger for aflæsning hos køber eller
anvist bruger af Køber og på Købers bestilling. Måtte Køber ikke have bestilt aflæsning, da kan
Sælger kræve omkostningerne for aflæsning dækket hos Køber. Der tages endvidere forbehold for
ekstraordinære emballageudgifter.
4.7 Eventuelle toldudgifter og lignende i modtagerlandet er ikke indbefattet i sælgers priser.
5 Betaling
5.1 Betaling skal ske i henhold til oplysningerne på modtagne faktura.
5.2 Ved forsinket betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.
5.3 Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.
5.4 Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der
berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer, samt til at kræve ethvert tilgodehavende,
forfaldent som u forfaldent, indbetalt straks.
5.5 For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 kr. ekskl. moms.
6 Leveringstid
6.1 Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der
forelå ved aftalens indgåelse og/eller tilbuddets fremsættelse.
6.2 Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 20
arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan
udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om
ændringer i leveringstiden, såfremt denne måtte gå udover 20 arbejdsdage.
7 Fordringshavermora
7.1 Undlader køber, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente det solgte eller give ordrer til
forsendelse, er Sælger berettiget til at oplagre og forsikre det solgte for købers regning.
7.2 Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente det solgte, er Sælger berettiget til at sælge
dette bedst muligt for købers regning.
8 Produktinformation og –ændringer
8.1 Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger
skriftligt henvises hertil.
8.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produkt- specifikationer,
hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.
8.3 Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens
indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

eller fremstilling, forbeholder sælger sig retten til, i en periode på 12 på hinanden følgende
måneder efter levering efter eget valg, at foretage omlevering eller reparation jf. pkt. 9.4.
9.6 Lader Køber eventuelle mangler udbedre af tredjemand, sker dette på Købers egen regning, og
Sælgers ansvar for fremtidige skader bortfalder.
9.7 Sælgers forpligtigelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af Sælger leverede benyttes
komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Sælger. Forandring af eller indgreb i det
solgte uden Sælgers samtykke fratager ligeledes Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
10 Returvarer
10.1 Varer modtages ikke retur, medmindre der foreligger forudgående aftale i hvert enkelt
tilfælde. Varerne skal være ubrugte og i mangelfri stand. I tilfældet af at varer returneres,
kreditereres kunden højest 90 % af fakturabeløbet, idet der dog indgås særskilt aftale herom i hvert
enkelt tilfælde.
11 Produktansvar
11.1 For produktansvar er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om
produktansvar.
11.2 I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for indirekte
skader og tab, såsom driftstab, herunder afgrødetab og skader pådraget bearbejdet jord, tidstab,
eller andre indirekte tab.
11.3 Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor
Køber. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne
blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
12 Ansvarsbegrænsning
12.1 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste
såsom afgrødetab, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader såsom skader på
bearbejdet jord, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende
dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
13 Ejendomsforbehold
13.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler,
ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt af Køber, hvorfor ejendomsretten
til det købte først overgår til køber, når den fulde købesum er erlagt.
14 Force majeure
14.1 Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af
usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse
indtræder efter tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse og ligger uden for Sælgers kontrol.
14.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres pga. force majeure, udskydes leveringen i et
tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode
til normalisering af forholdende. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver
henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8
uger, skal såvel Sælger som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses
for misligholdelse.
15 Tvister, lovvalg og værneting
15.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved De danske
Domstole – ved Byretten i Holstebro som værneting og under anvendelse af dansk ret. Dansk
international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder
dog ikke anvendelse.
16 Registrering af persondata
16.1 I forbindelse med at der foretages handel ved Sælger, indsamler vi en række
personoplysninger om dig/jer for at kunne opretholde kundeforhold og korrekte oplysninger til
brug for udformning af faktura mv. De oplysninger vi registrerer er: Navn, adresseoplysninger, evt.
cvr. nr., telefon/mobilnr., e-mailadresse og evt. kontaktperson, hvis dette er nødvendigt. De
registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer du har købt i
minimum 5 år, sådan som regnskabsloven kræver af os. Det gør vi også for at opfylde både dine og
vores garantivilkår og for at du senere kan henvende dig og få en kopi af din faktura.
16.2 Farmimplement og Ploveksperten ApS er dataansvarlig og videregiver eller sælger ikke
personlige informationer til tredjepart. Dog vil vi i nogle tilfælde videregive udvalgte oplysninger til
særligt udvalgte, betroede tredjemænd, der er berettiget til at benytte oplysninger udelukkende
med henblik på at holde dig ajour med status på din ordre, samt for at kunne levere de bestilte
varer, for eksempel oplysninger til fragtmanden.
16.3 Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering
i henhold til reglerne i Persondataloven.

9 Mangler og reklamation
9.1 Ved levering skal Køber straks, og senest inden 10 dage fra varens modtagelse, foretage en
sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig
en mangel, skal Køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse
herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget
manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
9.2 Har Køber ikke inden 24 måneder efter leveringsdatoen, jf. pkt. 6, påberåbt sig en mangel
overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
9.3 Inden for ovennævnte periode forpligtiger Sælger sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved
reparation, omlevering eller kreditering, efter Sælgers valg.
9.4 Sælgers forpligtigelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede
materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at det solgte er opbevaret, installeret, anvendt
og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Sælger givne forskrifter.
9.5 Foreligger der mangler ved leverancen, som kan henføres til konstruktion, materiale, montering
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