
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Georg Fischer A/S, Taastrup, Danmark 
1 Generelt 
1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

(herefter kaldet "Almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser") gælder for alle produkter og 
tjenester (herefter kaldet "produkterne"), der 
leveres af Georg Fischer A/S (herefter kaldet "GF") 
til køber. 
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder desuden for 
alle fremtidige salg af varer, der svarer til 
produkterne og alle andre forretninger, som GF er 
involveret i, også selvom der ikke udtrykkeligt er 
henvist til disse Almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser.  

1.2. Eventuelle juridiske transaktioner (en-, to- samt 
flersidede juridiske transaktioner, herunder 
aftaleindgåelse osv.) skal fra GF's og købers side 
foreligge skriftligt for at være gyldige.  
Bestemmelser, der afviger fra eller supplerer disse 
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, i 
særdeleshed købers almindelige købsvilkår og -
betingelser, er kun gældende, hvis de accepteres 
skriftligt af GF.  

1.3. Tilbud er kun bindende, hvis tilbuddet indeholder en 
specifikt angivet acceptfrist. 

 
2 Leveringsomfang 
2.1. GF's produktsortiment kan ændres uden forudgående 

varsel. 
2.2. Ordrebekræftelsen bestemmer aftalens omfang og 

udførelse. 
2.3. GF har ret til at engagere underleverandører, uden at 

dette kræver købers forudgående samtykke. 
 
3 Lokale love og forskrifter, eksportkontroller 
3.1. Leverancerne skal overholde forskrifter og standarder 

fra GF's hovedkontor. 
3.2. I forbindelse med reeksport er køber ansvarlig for at 

overholde relevante bestemmelser vedrørende 
eksportkontrol. 

 
4 Pris 
4.1. Medmindre andet er aftalt, anses priserne for at være 

i DKK, netto, ab lager (ICC's Incoterms 2020 eller 
den seneste version).  

4.2. Hvis der er uoverensstemmelse med ab lager (ICC's 
Incoterms 2020 eller den seneste version) på GF's 
afsendelsessted, gælder det for omkostninger af 
enhver art, i særdeleshed alle ekstraomkostninger 
såsom omkostninger til transport, fragt, forsikring, 
eksport, transit og importtilladelser mv. samt alle 
former for skatter, afgifter, gebyrer, told osv. i 
forbindelse med ordren, der skal afholdes af GF, at 

GF forbeholder sig retten til at justere priserne som 
følge af ændrede omkostninger. 

4.3. Hvis produkterne er forsynet med ekstra emballage 
ud over standardemballagen, debiteres en sådan 
emballage udover. 

 
5 Betalingsbetingelser 
5.1. Køber skal effektuere betalinger i henhold til GF's 

anvisninger inden for fjorten (14) dage efter 
modtagelse af faktura.  

5.2. Hvis køber, uanset årsag, er forsinket med en 
betaling, er GF, uden at dette i øvrigt begrænser GF’s 
rettigheder, berettiget til at nægte yderligere 
opfyldelse af ordren og til at beholde produkterne, 
der er klar til afsendelse, indtil nye betalings- og 
leveringsbetingelser er aftalt, og indtil GF har 
modtaget tilfredsstillende sikkerhedsstillelse. Hvis en 
sådan aftale ikke kan opnås inden for et rimeligt 
tidsrum, eller hvis GF ikke modtager fyldestgørende 
sikkerhedsstillelse, er GF berettiget til at annullere 
ordren. 

6 Ejendomsforbehold 
6.1. Simpelt forbehold 

GF bevarer adkomsten til alle varer, der leveres af 
GF, indtil fuld betaling af GF's respektive fordringer. 

 
7 Leveringsbetingelser 
7.1. Medmindre andet er aftalt (se § 4), skal produkterne 

leveres ab lager (ICC's Incoterms 2020 eller den 
seneste version) fra GF's afsendelsessted. 

7.2. Leveringsfristen træder i kraft, så snart aftalen er 
indgået, når alle officielle formaliteter såsom import- 
og betalingstilladelser er indhentede, og alle 
væsentlige tekniske forhold er klarlagt.  
Leveringsfristen og leveringsdatoerne anses for at 
være behørigt overholdt, når produkterne ved udløbet 
af disse eller på leveringsdatoen er klar til afsendelse. 

7.3. Delleverancer skal tillades i rimeligt omfang, og GF 
er berettiget til at fakturere sådanne delleverancer. 

7.4. Levering er underlagt følgende betingelser, dvs. at 
hhv. leveringstiden med rimelighed skal forlænges og 
leveringsdatoen udsættes. 
7.4.a. Hvis GF har brug for oplysninger fra kunden for 

at kunne opfylde leverancen, eller hvis kunden 
ændrer oplysninger vedrørende leverancen, skal 
kunden levere oplysninger til GF uden ugrundet 
ophold.   

7.4.b. Hvis GF forhindres i at opfylde aftalen som følge 
af force majeure. Force majeure anses i 
særdeleshed som enhver uforudsigelig begivenhed 
ud over GF's kontrol, der gør GF's opfyldelse 
kommercielt urimelig eller umulig såsom 
forsinket eller fejlbehæftede leverancer fra 



underleverandører, arbejdskonflikter, regerings-
bekendtgørelser eller -forskrifter, materiale- eller 
energimangel, alvorlige forstyrrelser i GF's fabrik 
såsom fuldstændig eller delvis ødelæggelse af 
anlæg og udstyr eller nedbrud af væsentlige 
faciliteter, alvorlige afbrydelser af 
transportfaciliteter, f.eks. ufremkommelige veje. 
Såfremt virkningen af force majeure varer 
længere end en periode på seks (3) måneder, må 
hver part opsige aftalen med omgående 
retsvirkning. 
GF hæfter under ingen omstændigheder for skade 
eller tab af nogen art, der opstår som følge af eller 
er forårsaget af en sådan force majeure-hændelse. 

7.4.c. Hvis købers opfyldelse af dennes forpligtelser i 
henhold til aftalen er forsinket, i særdeleshed hvis 
køber ikke overholder de aftale 
betalingsbetingelser. 

7.5. Hvis den aftalte leveringsfrist eller en rimelig 
forlængelse deraf overskrides af årsager, der kan 
tilskrives GF, anses GF ikke for at misligholde 
denne, før køber skriftligt har givet GF en rimelig 
forlængelse deraf på mindst to (2) uger, der heller 
ikke er overholdt. 

7.6. Hvis køber ikke inden for et rimeligt tidsrum tager 
imod levering af de produkter, der er meddelt klar til 
forsendelse, er GF berettiget til at opbevare 
produkterne på købers regning og risiko samt 
fakturere dem som leveret. Hvis køber ikke 
effektuerer betaling i henhold til 
betalingsbetingelserne, er GF berettiget til at afhænde 
produkterne til anden side. 
GF forpligter sig til at informere køber om følgerne 
af dennes handlinger eller undladelse heraf. 

7.7. I tilfælde af skader eller tab af produkterne under 
transport skal køber mærke leveringsdokumenterne i 
overensstemmelse dermed og straks lade skaden 
vurdere af fragtmanden. 
Køber skal underrette fragtmanden om 
transportskader, der ikke umiddelbart kan vurderes, 
inden for seks (6) dage efter modtagelse af 
produkterne. 

 
8 Inspektion, meddelelse om fejl og skader 
8.1. Produkter vil være genstand for GF's normale 

inspektion under produktionen.  
Yderligere tests, der kræves af køber, skal aftales 
skriftligt og faktureres til køber. 

8.2. Det er en betingelse for GF's forpligtelse i henhold til 
de i det følgende nævnte garantier, at GF skriftligt af 
køber får meddelelse om eventuelle påståede fejl, 
umiddelbart når sådanne opdages. Meddelelse om 
vægt, antal eller åbenlyse fejl skal gives inden for ti 
(10) dage fra modtagelse af produkterne, mens 

meddelelse om andre fejl skal gives senest inden for 
syv (7) arbejdsdage efter opdagelse, og under alle 
omstændigheder inden for garantiperioden. 

8.3. Køber må ikke afhænde påståede fejlbehæftede 
produkter, førend alle garanti- og/eller skadekrav er 
endelig bilagt. På GF's anmodning skal fejlbehæftede 
produkter stilles til GF's rådighed. 

8.4. På GF's anmodning skal GF enten selv eller via en 
tredjemand have mulighed for at inspicere fejlen 
og/eller skaden, før udbedringsarbejdet påbegyndes. 

 
9 Garanti, ansvar for fejl 
9.1. Garanti 

9.1.a. Garantien kan, medmindre andet udtrykkeligt er 
aftalt, ikke overdrages. Garantikrav skal 
fremsættes i det land, hvor det pågældende 
produkt blev købt. 

9.1.b. I forbindelse med reservedele eller reparerede 
dele er garantiperioden begrænset til den 
udskiftede eller reparerede dels første 
garantiperiode. 

9.1.c. I forbindelse med produkter, der er fremstillet i 
henhold til specifikationer, tegninger eller 
mønstre, som er leveret af køber, er GF's garanti 
begrænset til de egentlige materialer og 
udførelsen af arbejdet. 
Denne garanti gælder ikke for skader, der skyldes 
normal slitage, forkert opbevaring og 
vedligeholdelse, manglende overholdelse af 
brugsanvisningen, overbelastning, uegnede 
driftsmedier, uegnet konstruktionsarbejde eller 
uegnede byggegrunde, forkerte reparationer eller 
ændringer udført af køber eller tredjemand, brug 
af uoriginale reservedele eller andre årsager, der 
ligger uden for GF's kontrol.  
 

9.2. Ansvar for fejl 
9.2.a. På købers skriftlige anmodning forpligter GF sig 

til efter eget skøn hurtigst muligt og uden 
beregning at reparere eller udskifte alle de 
leverede produkter, hvis udførelse påviseligt 
skyldes fejlbehæftede design, materialer eller 
konstruktionsfejl, fejlbehæftede brugs- eller 
installationsanvisninger, eller som blev 
fejlbehæftede eller ubrugelige på grund af 
fejlbehæftet rådgivning. 
Udskiftede dele skal afleveres til GF og bliver 
GF's ejendom, medmindre GF giver afkald på 
denne rettighed. 
For at beskytte medarbejdere mod giftige eller 
radioaktive stoffer, der måtte være blevet 
transporteret i de pågældende produkter, skal 
fejlbehæftede dele, der er returneret til GF eller 
GF's salgsorganisationer, ledsages af en udfyldt 



reklamationsformular efter forudgående skriftlig 
aftale med GF.  

9.2.b. Køber har ret til at annullere kontrakten eller 
kræve, at kontraktsummen reduceres, såfremt 

− reparation eller udskiftning af det fejlbehæftede 
produkt er umuligt. 

− det fejlbehæftede produkt ikke repareres eller 
udskiftes inden for en rimelige periode eller 

− GF nægter at reparere eller udskifte det 
fejlbehæftede produkt, eller hvis reparationen 
eller udskiftningen forsinkes som følge af årsager, 
der kan tilskrives GF. 
 

10 Ansvarsbegrænsning 
10.1. Købers rettigheder og retsmidler er udelukkende 

underlagt disse Almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser.  

10.2. Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at 
gøre andre erstatningskrav gældende end 
kompensation af omkostninger til udbedring af fejl i 
leverancerne. Køber er således uberettiget til at gøre 
krav om erstatning for produktionstab, brugstab, 
ordretab, driftstab, tredjemands krav om inddrivelse 
og andre direkte eller indirekte skader eller 
følgeskader.  

10.3. Såfremt der opstår krav fra købers side i forhold til 
eller i forbindelse med kontrakten eller 
misligholdelse deraf, er det samlede beløb for 
sådanne krav begrænset til den pågældende 
leverances købspris. 

10.4. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af 
ulovlig hensigt eller grov uagtsomhed begået af GF 
og i tilfælde af GF's obligatoriske lovbestemte 
ansvar, i særdeleshed i henhold til gældende 
produktansvarslovgivning. 

 
11 Oplysninger og dokumenter 
11.1. Tekniske dokumenter såsom tegninger, beskrivelser, 

illustrationer og oplysninger om mål ydelse og vægt 
samt henvisning til standarder er udelukkende 
vejledende. Det er ikke garanterede egenskaber, og 
ret til ændringer forbeholdes. 

11.2. Alle tekniske dokumenter tilhører alene GF og må 
kun anvendes til de formål, der er aftalt parterne 
imellem eller i henhold til GF's samtykke.  

 
12 Fortrolighed, beskyttelse af personoplysninger 
12.1. Hver part skal behandle alle de erhvervsmæssige og 

tekniske oplysninger strengt fortroligt vedrørende 
den anden parts virksomhed, som parten måtte have 
fået kendskab til under dennes handel med den anden 
part. Sådanne oplysninger må hverken videregives til 
tredjemand eller anvendes til andre formål end de 
aftalte. 

12.2. Personoplysninger vil blive behandlet af GF i 
henhold til gældende persondatalovgivning. 

 
13 Vilkårenes uafhængighed 

Hvis et vilkår eller en paragraf i disse Almindelige 
salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvist findes 
at være uden retskraft eller uden retsvirkning, bevarer 
alle øvrige bestemmelser deres fulde gyldighed. Den 
ikke retskraftige eller ugyldige bestemmelse skal 
erstattes af en gyldig bestemmelse, der kommer 
nærmest den ikke retskraftige eller ugyldige 
bestemmelses oprindelige hensigt. 

 
14 Opfyldelsessted, gældende lov og jurisdiktion 
14.1. Opfyldelsesstedet er GF's lager, hvorfra produkterne 

afsendes. 
14.2. Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal 

behandles ved Sø- og Handelsretten, såfremt Sø- og 
Handelsretten er kompetent i relation til den 
pågældende tvist. 
GF forbeholder sig dog retten til at anlægge sag for 
enhver kompetent domstol. 


