
Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Nord-Tek Aalborg ApS 

 
Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Nord-Tek Aalborg ApS, medmindre andet er aftalt ved 

skriftlig aftale. 

 
1. Ordreindgåelse og tilbud 

Tilbud afgivet af Nord-Tek Aalborg ApS er gældende 4 

uger fra tilbudsdato. Ordren er først bindende, når 

Nord-Tek Aalborg ApS har afgivet skriftlig 

ordrebekræftelse. I tilfælde af uoverensstemmelse 

imellem tilbud og accept af tilbud, er det 

ordrebekræftelsen fra Nord-Tek Aalborg ApS, der er 

gældende. 

 

2. Levering 

Levering er Ab fabrik i henhold til gældende Incoterms.  

Antal kan variere med ±10% i forhold til ordrens 

størrelse. 

 

I tilfælde af at Nord-Tek Aalborg ApS, som følge af 

forhold, der må bedømmes som force majeure, ikke 

kan levere ordren rettidigt, udskydes leveringstiden. 

Nord-Tek Aalborg ApS skal i disse tilfælde hurtigst 

muligt meddele, hvornår levering kan forventes at 

finde sted. 

 

I tilfælde af forsinkelse har Nord-Tek Aalborg ApS, 

uanset årsag, ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis 

tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller 

omkostninger. 

Såfremt køber, ved færdigmelding af leverancen, ikke 

er i stand til at modtage leverancen, sørger Nord-Tek 

Aalborg ApS for, at leverancen opbevares for købers 

regning og risiko. Nord-Tek Aalborg ApS vil dog 

fakturere køber for leverancen ved færdigmelding. 

3. Pris & betaling 

Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms, 

transport, skatter og afgifter samt emballage. 

Ved returnering af emballage, der er leveret af Nord-

Tek Aalborg ApS, i form af EUR-paller samt 

pallerammer, krediteres 25 % ved returnering til vores 

adresse inden for 3 måneder fra levering. 

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto medmindre 

andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente på 

1,50 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.  

Forsinkelse, mangler eller andre krav fra købers side, 

berettiger ikke køber til at tilbageholde købesummen 

eller foretage modregning. Køber er forpligtet til at 

betale købesummen som om mangelfri levering havde 

fundet sted til tiden, idet køber henvises til 

tilbagesøgning. 

Der opkræves særskilt ordrestartgebyr på alle 

produktionsordre. 

På alle ordre opkræves der, med virkning fra den 

01.01.2022, et særskilt miljø- og energitillæg på 1,75%. 

4. Ejendomsret 

Leverancer fra Nord-Tek Aalborg ApS forbliver Nord-

Tek Aalborg ApS’ ejendom, indtil fuld betaling er sket.  

 

5. Ansvar for mangler 

Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det 

er muligt og senest 3 dage fra levering. Enhver fejl eller 

mangel, der kunne konstateres ved en sådan 

undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 5 dage 

efter leverancens modtagelse for at kunne komme i 

betragtning. 

 

I tilfælde af fejl eller mangler er Nord-Tek Aalborg ApS 

forpligtet og berettiget til at forsøge at afhjælpe disse. 

Det er Nord-Tek Aalborg ApS, der foretager en 

vurdering af og træffer beslutning om, hvorvidt der 

skal ske reparation eller udskiftning. Eventuelle fejl og 

mangler berettiger ikke automatisk køber til at 

foretage afslag i prisen og/eller ophæve aftalen. 

Nord-Tek Aalborg ApS hæfter ikke for fejl eller 

mangler, der kan henføres til, at køber selv har 

tilvejebragt materialet eller andet til leverancen. 

6. Produktansvar 

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende 

regler i dansk ret. Nord-Tek Aalborg ApS er dog aldrig 

ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, 

følgeskader eller andet indirekte tab eller 

omkostninger. 

Nord-Tek Aalborg ApS er ikke ansvarlig for skade 

forvoldt af leverancen på tredjemand, fast ejendom 

eller løsøre, som indtræder mens leverancen er i 

købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand. 

7. Uoverensstemmelse: 

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i 

anledning af ordren afgøres efter dansk ret og efter 

valg af Nord-Tek Aalborg ApS ved enten voldgift eller 

ved Sø- og Handelsretten i København. 

 

 


