
 

 

 
Salgs- og leveringsbetingelser for Stoffer Retail Solutions 

 
1.0 Salgs- og leveringsbetingelsernes anvendelsesområde. 
1.1 Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetinge l -

ser (herefter Betingelser) for Stoffer Retail Solutions ApS, Hårupvej 12, 8600 Silkeborg 
(herefter Sælger) leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om 
disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder købers accept, kommer 
ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 

 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø - og 
Handelsretten, eller såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at be -
handle sagen – ved Sælgers værneting under anvendelse af dansk ret. Dansk internat i -
onal privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) fin -
der dog ikke anvendelse. 

 
2.0 Tilbud og mellemsalg. 
2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver Stoffer Retail Solutions ti l bud , 

der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt overensstemmende accept 
ikke er kommet frem til Stoffer Retail Solutions senest 2 uger fra tilbuddets dato. 

2.2 Indtil købers accept er kommet frem til Stoffer Retail Solutions, er Stoffer Retail Solut i -
ons berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virk -
ning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Stoffer Retail Solutions vil efter acceptens 
fremkomst til Stoffer Retail Solutions skriftligt meddele køber, såfremt tilbuddet e r bo r t -
faldet. 

2.3 Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at 
betragte som Stoffer Retail Solutions’ ejendom. 

 
3.0 Pris, levering og forsinkelse. 
3.1 Alle priser er eksklusive moms. Køber er forpligtiget til indtil leveringen at acceptere 

ændringer i prisen som følge af forøgede omkostninger for Stoffer Retail Solutions, som 
følge af ændring i valutakurser, told, skatter, afgi fter, fragter, materialepriser, arbejdsløn 
mv. vedrørende den aftalte leverance. 

3.2 Leveringen sker ab fabrik fra Stoffer Retail Solutions’ adresse, uanset om Stoffer Retai l  
Solutions ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber 
bringer det solgte til køber. Risikoen overgår således altid til køber, når sælger s t i l l e r 
varen til købers disposition på fabrikken. 

3.3 Leveringstiden regnes fra ordremodtagelsesdagen. Leveringstiden er fas tsat af Stoffer 
Retail Solutions efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger 
ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales , be -
tragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage på grund af Stoffer Re ta i l  
Solutions forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af 
den grund kan udøve nogen beføjelse overfor Stoffer Retail Solutions. 

3.4 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Stoffer Retail Solutions er i en situation 
som angivet i pkt. 7.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet 
begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen 
har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset 
om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

 
4.0 Betalingsbetingelser. 
4.1 Betalingen skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige be ta l i ngs -

dag. Køber er ikke berettiget til at modregne i fakturaen med eventuelle krav mod 
Stoffer Retail Solutions, som ikke er skriftligt anerkendt af Stoffer Retail Solu t i ons , og 
køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfor-
dringer af nogen art. 

4.2 Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – 
medmindre Stoffer Retail Solutions skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet t i l  
at foretage enhver betaling til Stoffer Retail Solutions, som om levering var sket til  a f -
talt tid. 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er Stoffer Retail Solutions berettiget til at be reg -
ne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med p.t. 1,5% pr. på-
begyndt måned. 

4.4 Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Stoffer Retail Solutions’ skøn 
forringes væsentligt, eller såfremt Stoffer Retail Solutions ikke kan opnå debitorforsikri ng 
på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. 

 
5.0 Produktspecifikationer og produktændringer. 
5.1 Stoffer Retail Solutions forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte 

produktspecifikationer. 
5.2 Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Stoffer Retail Solutions før 

eller efter aftalens indgåelse, forbliver Stoffer Retail Solutions’ ejendom og må ik k e v i -
deregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 

 
6.0 Mangler, reklamation samt produkts- og brugsanvisninger. 
6.1 Ved levering skal køber straks, og senest 8 dage fra varens modtagelse, foretage en 

sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 
 
6.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller bu rde 

være opdaget, give Stoffer Retail Solutions meddelelse herom, samt anføre hvori mang -
len består. Såfremt køber har  

 
 opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan 

køber ikke senere gøre manglen gældende. 
 
 
6.3 Efter Stoffer Retail Solutions’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, e l l e r de t 

solgte blive omleveret. 

6.4 Sker afhjælpningen eller omleveringen i henhold til pkt. 6.3 ikke inden rimelig tid, er 
køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt  

 
 
 nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i  

købesummen eller kræve erstatning. 
6.5 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig, manglen over for 

Stoffer Retail Solutions, kan køber ikke senere gøre den gældende. For dele, der er 
udskiftet eller repareret jf. pkt. 6.3, påtager Stoffer Retail Solutions sig de samme fo r-
pligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således 
at Stoffer Retail Solutions’ mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstræk -
kes til mere end 1 år efter den oprindelige leveringsdato. 

6.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Stoffer Retail Solutions’ skriftlige samtykke 
fritager Stoffer Retail Solutions for enhver forpligtelse. 

6.7 Køber skal nøje sætte sig ind i de af Stoffer Retail Solutions og dennes underleveran -
dørs givne produkt- og brugsanvisninger inden brugen og er forpligtet til nøje at følge 
disse. Såfremt køber er det mindste i tvivl om den korrekte brug, skal køber ret t e fo -
respørgsel til Stoffer Retail Solutions herom. 

6.8 Køber bærer selv ansvaret for, at de solgte produkter opfylder og anvendes i overens -
stemmelse med de til enhver tid gældende miljøregler og andre offentligretlige regler, 
og Stoffer Retail Solutions bærer ikke ansvaret for, om de leverede produkter og 
brugsanvisninger indeholder en korrekt eller fyldestgørende beskrivelse af disse regler, 
som i vidt omfang er afhængig af den konkrete brug, som køberen gør af produktet. 

 
7.0 Ansvarsbegrænsning 
7.1 Et eventuelt erstatningskrav mod Stoffer Retail Solutions kan aldrig overstige DKK 2 

millioner. 
7.2 Stoffer Retail Solutions hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab 

i anledning af aftalen, herunder andre økonomiske konsekvenstab, der måtte opstå som 
følge af forsinkelse, mangler ved det solgte eller mangelfuld rådgivning. 

7.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Stoffer Retail Solutions, såfremt de 
forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver omstændi g -
hed, som Stoffer Retail Solutions ikke er herre over, herunder fx force majeure, ar-
bejdskonflikter af enhver art, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldels e r 
af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel 
på arbejdskraft, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, eller nogen års ag i  
øvrigt, som ligger uden for leverandørens kontrol, og som er egnet til at forsinke e l l e r 
hindre fremstillingen og leveringen af varen, samt mangler ved eller forsinkelse af lev e -
rancer fra underleverandører, som skyldes lignede omstændigheder.  

 
8.0 Returnering 
8.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept fra Stoffer Retail So l u -

tions. 
8.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte 

returneres til Stoffer Retail Solutions med henblik på ombygning eller afhjælpning af 
mangler, skal det solgte fremsendes til Stoffer Retail Solutions i ren og ubrudt emba l -
lage og for købers risiko, medens Stoffer Retail Solutions betaler normale udgifter til 
sædvanlig fragt. 

 
9.0 Produktansvar 
9.1 Stoffer Retail Solutions’ ansvar for eventuelle skader på ting forvoldt af det solgte 

og/eller Stoffer Retail Solutions’ ydelser er begrænset til DKK 2 millioner. Stoffer Retai l  
Solutions er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte 
tab. Køber skal holde Stoffer Retail Solutions skadesløs, i det omfang Stoffer Retail 
Solutions måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand i videre omfang. De 
nævnte begrænsninger i Stoffer Retail Solutions’ ansvar gælder ikke, såfremt Stoffer Re-
tail Solutions har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

 
10.0 Ejendomsforbehold 
10.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, 

ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens  l e -
vering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Kø-
berens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil det-
te er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrig t rå -
de over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold. 
Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit 
særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den 
omdannede eller bearbejde genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede 
uden omdannelse eller bearbejdning. 
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