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1. Generelt
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle licitationstilbud, tilbud, ordrer og kontrakter m.v., medmindre andet
aftales mellem parterne. Nærværende betingelser har forrang for eventuelle modstridende, forskellige eller supplerende betingelser, der måtte
være indeholdt i eller blive henvist til i kundens kommunikationer eller andet, medmindre sådanne betingelser udtrykkeligt er skriftligt godkendt
af Prysmian Group Denmark A/S (Prysmian Denmark).
2. Licitation og ordrer
Skriftlige licitationstilbud og/eller tilbud er bindende for Prysmian Denmark i otte dage efter datoen for licitationstilbuddet eller tilbuddet. Ordrer,
som ikke baserer sig på forudgående skriftlige licitationstilbud eller tilbud, er først bindende for Prysmian Denmark, når kunden har modtaget
Prysmian Denmarks skriftlige ordrebekræftelse. Leveringstidspunkt beregnes fra ordrebekræftelsesdatoen.
3. Mål og tegninger
Oplysninger vedrørende mål, vægt, kapacitet, pris, værktøjer og tekniske eller andre data anført i kataloger, prospekter, reklamer, annoncer,
billeddokumentation og prislister er udelukkende vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende, hvis der udtrykkeligt er henvist hertil i
parternes kontrakt.
Alle tegninger, tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale til brug for anvendelse, fremstilling, reparation eller vedligeholdelse af
leverancen eller dele heraf, og som udleveres til kunden i forbindelse med kontrakten, er Prysmian Denmarks ejendom. Sådanne tegninger,
dokumenter o.l. må ikke benyttes af kunden til andre end de i kontrakten anførte formål, ligesom de ikke må kopieres, gengives, overdrages
eller på anden vis komme til tredjemands kendskab. Alle tegninger, tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale, som kunden udleverer til
Prysmian Denmark til brug for fremstilling af leverancen, forbliver kundens ejendom og vil blive behandlet fortroligt.
4. Priser
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Prysmian Denmarks licitationstilbud, tilbud eller ordrebekræftelse, er alle priser angivet ab fabrik
(Incoterms 2010) og uden moms, skatter og andre offentlige afgifter.
5. Emballering
Medmindre andet er aftalt, er prisen ekskl. emballering. Tilbagelevering af kabeltromler skal ske DAP (Incoterms 2010) til Prysmian Denmark.
Eventuel tilbagelevering af ikke-beskadigede kabeltromler skal ske efter forudgående meddelelse inden tre måneder fra fakturadato. Hvis
Prysmian Denmark måtte godkende en sådan tilbagelevering af kabeltromler, vil kabeltromlernes fakturaværdi blive modregnet i Prysmian
Denmarks tilgodehavende hos kunden eller, hvis kundens udestående er betalt, afregnet kontant.
6. Betaling
Betaling sker i overensstemmelse med de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Medmindre andet aftales, forfalder købsprisen for hver
leveret forsendelse ved levering. Alle omkostninger, herunder bankgebyrer og andre udgifter i forbindelse med eventuelle kreditkøb, afholdes
af kunden. Hvis købsprisen eller dele deraf ikke betales rettidigt, er Prysmian Denmark berettiget til at opkræve en rente på 2% pr. påbegyndt
måned beregnet fra forfaldsdagen.
Hvis eventuelle tilgodehavender ikke er betalt rettidigt, forfalder den resterende købspris for alle leverancer mellem parterne til øjeblikkelig
betaling, uanset om andre kreditvilkår måtte være aftalt. I sådanne tilfælde er Prysmian Denmark tillige berettiget til omgående at stoppe
yderligere leverancer og annullere resterende kontrakter vedrørende leverancer, der endnu ikke er helt eller delvist leveret.
Hvis levering er sket, før det fulde beløb er betalt, forbliver leverancen, i det omfang lovgivningen i modtagelseslandet tillader dette, Prysmian
Denmarks ejendom, indtil det fulde beløb er betalt. Hvis lovgivningen ikke måtte tillade, at leverancen forbliver Prysmian Denmarks ejendom,
er Prysmian Denmark berettiget til at have sådanne andre rettigheder i relation til leverancen, som lovgivningen måtte tillade. Kunden skal på
enhver måde bistå Prysmian Denmark med at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af Prysmian Denmarks ejendomsret eller
ovennævnte rettigheder. Kunden skal i videst muligt omfang bistå Prysmian Denmark i dets bestræbelser på at opretholde sin ejendomsret
eller etablere en sikkerhedsret.
Prysmian Denmark forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger på kunden i forbindelse med indgåelse af ordrer og kontrakter. Såfremt
der ikke kan opnås kreditforsikring, forbeholder Prysmian Denmark sig ret til at forlange sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti eller
forudbetaling iht. nærmere aftale.
7. Afsendelse og levering
Leveringstidspunkter anføres efter Prysmian Denmarks bedste skøn, og det præcise tidspunkt er derfor ikke bindende for Prysmian Denmark.
Hvor det er aftalt, at Prysmian Denmark skal arrangere transporten, sker afsendelse på kundens risiko, uanset om transportomkostningerne er
betalt af kunden eller Prysmian Denmark. Medmindre der er aftalt en særlig form for afsendelse, sørger Prysmian Denmark for afsendelse på
den efter eget skøn til enhver tid mest hensigtsmæssige måde. Ved forsinkelse eller manglende levering er Prysmian Denmark under ingen
omstændigheder ansvarlig for en eventuel bod eller et eventuelt driftstab, avance-tab eller andet indirekte tab, der måtte opstå.
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8. Erstatningsansvar
Prysmian Denmark skal ved reparation eller omlevering afhjælpe enhver fejl eller mangel i leverancen, som stammer fra mangelfuldt design,
mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse. Alternativt er Prysmian Denmark berettiget til efter eget valg at yde et forholdsmæssigt afslag
på op til 15% af prisen, at refundere købsprisen for den mangelfulde leverance eller, hvis købsprisen endnu ikke er betalt, at fritage kunden fra
dennes betalingsforpligtelse.
Prysmian Denmarks ansvar er begrænset til fejl og mangler, som optræder inden for et år efter leveringsdatoen.
Hvis leverancen anvendes mere intensivt, end det er aftalt i kontrakten eller med rimelighed er forudsat ved kontraktindgåelsen, skal
garantiperioden forkortes tilsvarende.
Kunden skal straks ved leveringen inspicere leverancen. Enhver fejl og mangel, der opdages ved inspektionen, og som ønskes gjort gældende
over for Prysmian Denmark, skal meddeles skriftligt til Prysmian Denmark inden otte dage efter modtagelse af leverancen. Hvis kunden ikke
meddeler eventuelle fejl og mangler til Prysmian Denmark inden for denne periode, mister kunden sine rettigheder i relation til den pågældende
fejl eller mangel. Tilbagelevering af leverancen kan kun ske med Prysmian Denmarks forudgående skriftlige samtykke.
For dele, som erstattes med nye eller repareres inden for erstatningsperioden, gælder en ny etårig erstatningsperiode med betingelser svarende
til de for den oprindelige leverance gældende.
Den fejlbehæftede eller mangelfulde leverance returneres til Prysmian Denmark for kundens regning og risiko, hvis dette ønskes af Prysmian
Denmark. En eventuel erstatningsleverance leveres til kunden for Prysmian Denmarks regning og risiko. Prysmian Denmarks ansvar omfatter
kun fejl og mangler, der opstår ved brug i overensstemmelse med det i kontrakten forudsatte brug og ved korrekt brug. Erstatningsansvaret
omfatter ikke fejl og mangler opstået på grund af ekstern påvirkning, manglende vedligeholdelse, ukorrekt montage, ændringer i konstruktionen foretaget uden Prysmian Denmarks skriftlige samtykke, fejl ved reparationer foretaget af kunden eller almindelig slitage. Fejl og mangler
vedrørende delleverancer kan ikke gøres gældende som begrundelse for kundens opsigelse af den resterende ordre eller kontrakt.
Bortset fra det ansvar, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser, fraskriver Prysmian Denmark sig ethvert ansvar over for kunden, hvad
enten et sådant ansvar er baseret på regler om ansvar i kontrakt, regler om ansvar uden for kontrakt eller helt andre forhold. Særligt, men ikke
begrænset hertil, påtager Prysmian Denmark sig intet ansvar for eventuelle konstruktions/installationsomkostninger eller andre tab, herunder
driftstab, tabt fortjeneste, rentetab eller andre indirekte tab.
9. Garanti og holdbarhed
Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for leverancens levetid eller holdbarhed, eller for, at den er egnet til et bestemt formål
eller til brug under særlige forhold, uanset om Prysmian Denmark måtte være bekendt eller gjort bekendt med sådant formål eller sådanne
forhold.
10. Produktansvar
Prysmian Denmark er ikke ansvarlig for eventuelle tingsskader, hvad enten dette sker på fast ejendom eller løsøre, hvis sådanne skader sker
efter levering. Prysmian Denmark er heller ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, leverancen efter levering måtte afstedkomme, på
produkter fremstillet af kunden eller på produkter, hvoraf kundens produkter indgår som en del, eller for eventuelle tab eller tingsskader
forårsaget af sådanne produkter på grund af leverancen.
Prysmian Denmark er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktionstab, avancetab eller andet driftstab og økonomisk tab eller
finansielt tab. Hvis et krav om erstatning som her beskrevet fremsættes af tredjemand mod en af parterne, skal sidstnævnte straks meddele
dette til den anden part. Såfremt en domstol eller en voldgiftsret realitetsbehandler krav af den pågældende type mod den ene part, er den
anden part forpligtet til at anerkende den pågældende domstols eller voldgiftsrets kompetence til at behandle krav overfor denne anden part, i
det omfang sådanne krav udspringer af tredjemands krav overfor den ene part. Kunden skal skadesløs holde og friholde Prysmian Denmark, i
det omfang Prysmian Denmark måtte ifalde erstatningsansvar over for tredjemand vedrørende skader, for hvilke Prysmian Denmark i henhold
til det ovenfor anførte ikke er ansvarlig over for kunden.
11. Rådgivning
Prysmian Denmark påtager sig ingen forpligtelse og intet ansvar for eventuel rådgivning og instruktion, Prysmian Denmark måtte yde eller give
i forbindelse med sine leverancer, medmindre dette er et nødvendigt element i leverancen eller sker i henhold til skriftlig aftale.
12. Tilbagelevering og annullering
Specialfremstillede produkter samt standardprodukter i afmålte længder kan ikke tilbageleveres. Tilbagelevering af andre standardprodukter
kan kun ske efter forudgående aftale. Prysmian Denmark kan efter eget skøn acceptere, at en ordre annulleres eller ændres, eller at der sker
tilføjelser dertil.
13. Force majeure
Prysmian Denmark er ikke ansvarlig over for kunden og anses ikke for at have misligholdt kontrakten som følge af forhold, der skyldes: krig,
oprør, revolution, sabotage, beslaglæggelse, pirateri, naturkatastrofer såsom voldsomme storme, cykloner, jordskælv, tidevandsbølge,
oversvømmelse, lynnedslag, epidemier og karantæne, boykotter, eksplosioner, brand, ødelæggelse af materiel, fabrikker eller andre
installationer, hvor dette ikke er Prysmian Denmarks skyld, myndighedsindgriben, alle former for strejke, herunder uvarslet arbejdsnedlæggelse
og sådanne faglige aktioner, som ikke involverer en formel afbrydelse af arbejdet, lockouts, arbejdsnedlæggelser uanset årsag,
valutarestriktioner, begrænsninger i elektriciteten, manglende transport, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra Prysmian Denmarks
leverandører eller lignende forhold uden for Prysmian Denmarks kontrol. I sådanne tilfælde udskydes leveringsdatoen svarende til den
forsinkelse, der er opstået på grund af sådanne forhold. Hvis forholdene skaber uoverskuelige hindringer for eller helt udelukker levering, er
Prysmian Denmark berettiget til at annullere ordren uden derved at ifalde erstatningsansvar.
14. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med licitationstilbud, tilbud, ordrer og kontrakter omfattet af nærværende
betingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København.

