
 

 

ScanTops’ SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ScanTops på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i 
den af køber afgivne ordre eller accept.  

 

1) AFTALEGRUNDLAG:  

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for ScanTops, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud fra ScanTops bortfalder 

uden videre, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er ScanTops i hænde inden 8 dage fra tilbudets dato. De i tilbudet anførte mængder og 

specifikationer er alene at betragte som vejledende og uforbindende. ScanTops forbeholder sig ret til mellemsalg. 
 

2) PRISER:  

Priser for varer gælder ab fabrik og er excl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændring af tilbudspriser såvel før som efter accept, under 
hensyn til ændring af materialepriser, priser for underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres 

leverancen eller forøges ScanTops’ omkostninger på anden måde forårsaget af købers forhold, tages der forbehold om regulering af den tilbudte pris. 

ScanTops beregner sig ekspeditionsgebyr, stort kr. 100,- på ordre under kr. 1.000,- excl. moms. 
 

3) LEVERING:  

Det anførte leveringstidspunkt er omtrentligt. Levering sker for købers regning og risiko. Når der er truffet aftale om levering, leveres varerne så nær 
leveringsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser. Køber er forpligtet til 

at stille fornødent mandskab til hjælp med aflæsning. Udgifter hertil samt udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af 

køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leverings-
tid. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for ScanTops i tilfælde af forsinket levering. I det omfang der opstår forhold, der 

ikke er reguleret i ScanTops’ salgs- og leveringsbetingelser, gælder Incoterms/Combiterms. 

 

4) BETALING:  

Medmindre der er truffet modstående aftale, er betalingsbetingelserne netto kontant ved levering. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, 

beregnes rente fra forfaldsdag med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Rykker skrivelser pålægges et rykkergebyr på Dkk 150 netto excl. moms.  En  even-
tuel rabat udstrækkes ikke til tillige at give rabat på offentlige afgifter.  

 

5) EJENDOMSFORBEHOLD:  

Leverede varer forbliver ScanTops’ ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud.  

 

6) VAREPRØVER:  

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor ScanTops ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser. Ved træ er der tale om 

naturprodukter, hvorfor knaster, farveforskelle, stærke og svage årringe i træet er påregneligt.  

 

7) RETURVARER:  

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Varerne skal være ubrugte og i original emballage. Ved aftalt returnering 
fratrækkes 20% af det oprindelige fakturabeløb. Returnering sker altid franko leveret ScanTops. Varer, der er specielt fremskaffet samt specielt 

fremstillet, tages ikke retur. 

 

8) MANGLER:  

Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af varens kontraktmæssighed senest ved levering. Køber er forpligtet til straks at reklamere 

over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan 
undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere straks over senere konstaterede mangler, som han ikke burde have konstateret ved 

leveringen. Reklamation skal under alle omstændigheder ske inden 1 år efter leveringen. Ved senere reklamationer har køber mistet enhver mangels-

indsigelse. Ved anerkendt reklamation afgør ScanTops efter eget valg, hvorvidt der skal ske afhjælpning eller omlevering. Det er under alle omstæn-
digheder en betingelse for at gøre mangelsansvar gældende over for ScanTops, at køber har behandlet ScanTops’ produkter i overensstemmelse med 

ScanTops’ anvisninger og vejledninger. 

 

9) PRODUKTANSVAR:  

ScanTops er kun ansvarlig for skade, hvis det bevises, at fejlen skyldes fejl eller forsømmelse begået ved grov uagtsomhed af ScanTops, eller andre 

som ScanTops har ansvaret for. Erstatning kan ikke overstige den af ScanTops til enhver tid assurerede produktansvarssum. Køber skal holde 
ScanTops skadesløs i den udstrækning, ScanTops pålægges ansvar over for tredjemand. Fremsætter tredjemand krav mod en af parterne om erstat-

ningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part straks underrette den anden part herom. ScanTops og køber er gensidig forpligtet til at lade sig 

sagsøge ved domstol eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade, som påstået forårsaget 
af de leverede varer.  

 

10) ANSVARSBEGRÆNSNING:  

ScanTops er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre tab. Et eventuelt erstat-

ningsansvar for ScanTops kan beløbsmæssigt ikke overstige det af ScanTops’ fakturerede beløb for varen. I øvrigt forudsætter ethvert 

erstatningsansvar for ScanTops, at der er handlet groft uagtsomt af ScanTops eller andre, som ScanTops har ansvaret for.  
 

I øvrigt påhviler det køber at overholde ScanTops’ vejledninger omkring lagring, montering og vedligeholdelse. I det omfang denne ikke er iagttaget 

fortaber køber uanset ovenstående ethvert krav mod ScanTops. 
 

11) FORCE MAJEURE:  

ScanTops er ansvarsfri for mangler, forsinkelser og opfyldelse af aftale som følge af force majeure. Til force majeure henregnes tillige manglende 
eller mangelfuld leverance fra underleverandør, mangel på arbejdskraft, brændsel eller drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for 

ScanTops’ kontrol, og som er egnet til at forsinke eller forhindre fabrikation eller levering. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af 

ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.  
 

12) LOVVALG OG VÆRNETING: 

Enhver tvistighed mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved indbringelse for ScanTops værneting ved retten i Kolding eller Vestre Landsret.  
 

Salgs/lev.betingelser.jan.2013 


