
 

 

SILWA A/S 

Salgs- og Leveringsbetingelser 

 

1. Gyldighed. 

 

 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre at andet er  

 skriftligt aftalt. 

  

 Salgs- og leveringsbetingelser fra kunden har kun gyldighed, såfremt disse er skriftligt godkendt af SILWA A/S. 

 

 

2. Tilbud. 

 

 Tilbud afgivet af SILWA A/S bortfalder 30 dage fra afgivelsesdagen. Afgivne tilbud er først forpligtende for  

 SILWA A/S, når denne ved ordrebekræftelse har accepteret kundens ordre.  

  

 Angående værktøjsordrer betragtes SILWA A/S´s fremsendelse af faktura på første 1/3, alternativt første  

 1/2, som ordrebekræftelse og kundens indbetaling heraf som verificering. Opgiven leveringstid starter fra kundens  

 indbetalingsdato og det forudsættes samtidig at alle specifikationer, herunder godkendte tegninger med  

 angivelser af mål og dimensioner, er modtaget af SILWA A/S. 

 

 Leveringstiden regnes altid i arbejdsdage/ arbejdsuger. 

 Værktøjs- og emneordrer er baseret på minimum 2 års produktion af emner, med mindre andet, skriftligt, er aftalt. 

 

3. Priser. 

 

Alle priser anføres i DKK eksklusiv moms. Alle emnepriser er baseret på levering bulk, med mindre andet er 

skriftligt aftalt.  

 

Alle priser på plastemner er baseret på indfarvning med masterbatch, med mindre andet er skriftligt aftalt. 

  

 Ændringer i råvarepriser, toldsatser, offentlige afgifter og skatter, valuta mv. kan medføre regulering af  

 salgsprisen. I så fald, vil kunden blive informeret direkte omkring dette. 

 

 Ordrer under 2.500 kr. pålægges et håndteringsgebyr på 1.250 kr. eksklusiv moms. 

 

 

4. Betalingsbetingelser. 

 

 Betaling af værktøjer og andet produktionsudstyr: 

 1/3 netto kontant ved ordre. 

 1/3 netto kontant ved levering af udfaldsprøver. 

 1/3 ved godkendelse, dog senest 30 dage efter levering af udfaldsprøver. 

 

 Alternativt:  

 1/2 netto kontant ved ordre og 1/2 netto kontant ved levering af udfaldsprøver. 

 

 Enhver rettelse eller forandring af emnet ændrer ikke ved betalingsbetingelserne. 

 

 Nye tiltag afstedkommer fornyet tilbud og fornyet leveringstid. 

 



 Betaling af øvrige varer/ plastemner er 30 dage netto fra afsendelsesdatoen. 

 

 Såfremt at kunden ikke betaler skyldigt beløb rettidigt, er SILWA A/S berettiget til at beregne sig morarenter af det  

 skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. 

 

Såfremt at SILWA A/S er helt eller delvist færdig med fremstilling af værktøjer eller produktion af leverancer og 

kunden udskyder leveringstidspunktet, er kunden forpligtet til at overholde den allerede indgående aftale, i 

henhold til SILWA A/S´s ordrebekræftelse og forfaldsdato for betalinger. 

 

Annullering af ordrer kan kun ske undtagelsesvis efter skriftlig aftale, og SILWA A/S skal i den forbindelse holdes 

fuldstændig skadesløs. Dette gælder også ved konkurs, betalingsstandsning eller konstateret insolvens. 

 

 Kunden er ikke berettiget til at bringe SILWA A/S´s krav på betaling til ophør ved modregning eller til at udøve  

 tilbageholdsret, uanset om kundens krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne. 

 

 

5. Ejendomsforhold. 

 

 Alle leverancer, plastemner, værktøjer og materiel, som leveres af SILWA A/S, forbliver SILWA A/S´s ejendom,  

 indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancerne, herunder alle renter og omkostninger, er erlagt fuldt ud. 

 

 

6. Levering. 

  

 Alle leverancer er ab fabrik ifølge gældende Incoterms. 

 

 Af produktionstekniske årsager forbeholder SILWA A/S sig ret til en margen på +/- 10 % af bekræftet mængde  

 plastemner. 

 

 I tilfælde af at SILWA A/S ikke kan overholde bekræftet leveringstid, vil kunden blive informeret herom snarest  

 muligt med oplysning omkring ny leveringstid. 

 

 Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til force majeure, vareknaphed,  

 forsinkelse af leverancer fra underleverandører mv. udgør en ansvarsfrihedsgrund, eller skyldes kundens  

 handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvormed det efter omstændighederne skønnes  

 rimeligt. Leveringstiden forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt  

 aftalte leveringstid. 

 

 SILWA A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, følgeskade og drifttab mv. 

 

 I tilfælde af restance er SILWA A/S berettiget til at tilbageholde leverancer, indtil al forfalden fordring er betalt. 

 

 

7. Værktøjer og plastemner. 

  

 SILWA A/S vil efter bedste evne og erfaring rådgive kunden om valg af produkter, plastmaterialer og disses  

 funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand, der ydes uden beregning, 

 påtager SILWA A/S sig ingen forpligtelser eller ansvar for, så vidt angår sådan rådgivning og bistand eller 

 opnåede resultater omkring kundens produkter eller brug, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale  

 herom. 

 

 Hvis der er givet speciel skudgaranti på værktøjer, frafalder denne i ethvert tilfælde af kundens flytning af  

 værktøjet til anden leverandør. 

 

 Generelle tolerancer på plastemner sker i henhold til DIN 2768-m. 
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8. Reklamationer. 

 

 Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance, at undersøge denne for eventuelle fejl og  

 mangler. Reklamationer skal meddeles skriftligt, senest 14 dage fra modtagelse af leverancen, for at kunne  

 komme i  betragtning. 

 

 I tilfælde af, at kunden mener at kunne reklamere over en leverance, skal denne fremsende ét/ flere fejlemner til  

 SILWA A/S på forespørgsel. Såfremt at reklamationen kan anerkendes, har SILWA A/S ret til at fuldføre  

 leverancen ved levering af nye emner, som erstatning for det antal emner, der indeholdes i reklamationen, frit  

 leveret, eller udstede en kreditnota svarende til den mangelfulde leverance. 

 

 Såfremt kunden ønsker at sende varepartiet retur, kan dette kun ske mod forudgående aftale.  

 

 SILWA A/S påtager sig ikke uden forudgående skriftlig aftale omkostninger i forbindelse med sortering mv. hos  

 kunden.  

 

 SILWA A/S er ikke ansvarlig for drifttab, tab ved forsinkelse, tabt arbejdsfortjeneste og andre følgeskader,  

 dagbøder, indirekte tab og økonomiske konsekvenstab hos kunden. 

 

 

9. Produktansvar. 

 

 Kunden skal holde SILWA A/S skadesløs i den udstrækning, SILWA A/S pålægges ansvar  overfor tredjemand for  

 sådan skade og sådant tab, som SILWA A/S efter nedenstående punkter ikke er ansvarlig for overfor kunden.  

 SILWA A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen: 

 

• på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i kundens besiddelse. 

• på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast 

ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. 

 

 I intet tilfælde er SILWA A/S ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.  

 De nævnte begrænsninger i SILWA A/S´s ansvar gælder ikke, hvis SILWA A/S har gjort sig skyldig i grov  

 uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt,  

 skal denne part straks underrette den anden herom. SILWA A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig  

 sagsøge ved den domstol eller voldgiftret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag  

 af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede materiel.  

 

 

10. Tvister 

 

 Alle tvistigheder i anledning af parternes aftale afgøres under dansk lov ved sag anlagt ved Sø- og Handelsretten  

 i København. 

 

 

11. Force Majeure. 

  

 Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det SILWA A/S for ethvert ansvar, og SILWA  

 A/S forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen  

 forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a.  

 arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en  

 hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for SILWA A/S´s  

 kontrol, og som påvirker SILWA A/S´s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.  

 


