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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER TF98.   (Tidligere 100.BRO) 

 

 
Nedenstående almindelige salg – og leveringsbetingelser er gældende i det omfang, 

de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 
 

 

 
 

1.  TILBUD:                      Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. 

  Afgivne tilbud har en gyldighed på højest 90 dage fra tidspunktet for afgivelsen. 
   Dersom købers accept afviger fra vort tilbuds bestemmelser, taber vort tilbud sin gyldighed. 

  De i tilbudet opgivne priser er excl. Moms, excl. omsætningsafgift , offentlige udgifter af enhver art, emballage, transport 

  og evt. andre afgifter. 
Priser er baseret på gældende dagspriser, arbejdslønninger, transportudgifter, kursforhold etc., og kan reguleres i forhold til 

ændringer i disse. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. 

 
2.  TEKNISKE Alle tekniske oplysninger og data er kun bindende i det omfang, hvor skriftlig aftale udtrykkeligt     

     DATA:  henviser til dem. 

 
3.  TEGNINGER & Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag forbliver Teldusts ejendom.  

     BESKRIVELSER: Disse må ikke uden vor tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til trediemands 

kendskab. 
 

4.  LOKALE  Endelig godkendelse af projekter, anlæg eller dele deraf indhentes af køber. 
     MYNDIGHEDERS Evt. ændringsarbejder og virkninger heraf betales af køber. 

     GODKENDELSE: 

 
5.  ORDRER: Købet er endeligt, når sælger har bekræftet ordren.  Annullering accepteres kun efter aftale og da kun mod betaling af påløbne 

omkostninger. 

 
6.  LEVERINGS- TELDUST er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, der unddrager sig selskabets 

     BETINGELSER:  indflydelse og kontrol. Leveringstider er angivet omtrentligt og er oforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt. 

       Såfremt køber ikke overholder aftalte bestemmelser, er TELDUST ikke forpligtet til yderligere levering. 
Opgivne leveringstider gælder med forbehold over for andre ordrer, der måtte indkomme inden accept. 

  Leverede varer modtages ikke retur. 

Leveringsbetingelser: Ab Vejle. ( Incoterms 2000 ). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet 
til at afhente varen og sælger  holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet 

leveringssted end sælgers forretningssted, sker transporten dertil incl. Evt pålæsning for købers egen regning og risiko med 

mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.  
 

7.  EMBALLAGE: Emballage godskrives ikke. 

 
8.  BETALING: Betaling netto kontant ved fakturamodtagelsen.  

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling p.g.a. evt. modkrav, som TELDUST ikke skriftligt har anerkendt. 

  Ejendomsret over de leverede varer forbeholdes, indtil hele det debiterede beløb er betalt. 

Ved betaling udover den aftalte betalingstermin debiteres 2% rente for hver påbegyndt måned at regne. 

Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. 

 
9.  GARANTI: For alle maskiner ydes 12 mdrs. garanti, max. 2000 driftstimer, regnet fra leveringsdagen, bortset fra produkter fra andre 

leverandører, hvor vor garanti svarer til vor leverandørs. Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget 

skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings eller eventuelle garantikrav eller 
andre beføjelser gældende. 

  Varen skal sendes franko til vor adresse, og erstattes således, at vi valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte uden beregning. 

  Garantien omfatter kun én udskiftning af filtermediet i garantiperioden. 
Garantien bortfalder, hvis varen har været udsat for mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling. 

For dele, som er udskiftet eller repareret, garanterer TELDUST efter de samme regler, som gælder for den oprindelige leverance. 

Garantikrav skal meddeles TELDUST skriftligt, hvorefter TELDUST hurtigst muligt foranlediger arbejdet udført. 
  Garantiarbejde udføres inden for normal arbejdstid. 

Garantien omfatter ikke erstatning for driftstab, mistet avance, tab som følge af forsinket levering, personskade, skade på 

ejendom eller lignende. 
 

10. REKLAMATION: Reklamationer, der ikke falder ind under TELDUST´s garantiforpligtelser, må ske inden 8 dage efter modtagelsen. Køber skal 

straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret 
kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber , såfremt man vil påberåbe sig 

manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom. 

  Hvis køber for så vidt angår sælgers levernacer eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af 
                   Teldusts leverance, skal køber starks skrifligt videregive reklamation overfor sælger. Overholder køber ikke denne pligt, kan 

køber ikke senere fremsende mangels eller - erstatningskrav overfor sælger, ligeledes som køber skal friholde sælger for ethvert  

krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sælger. 
  

 



11. MANGLER Såfremt varen er behæftet med mangler har sælger ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt sælger ikke indenfor rimelig tid og 
ved rimeligt anatl afhjælpningsforsøg er i stand til, at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v. kan køber lade 

afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af 

tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket af sælger. 

  Sælger kan i tilfælde af kavntitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå køberikke kan påberåbe sog 

misligeholdelse. 

  Køber bærer selv risikoen for, at sælgers levernace er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.   
 

12. ERSTATNING: Erstatning under nogen form ydes kun, såfremt der er truffet skriftlig aftale herom. Kæbers eventuelle erstaningssum kan aldrig 

overstige den samlede kontraktssum for den eller de af sælgers ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansavrspådragende 
fejl i leverancen. 

 

 
13. FORCE MAJEURE I tilfælde af force majeure er Teldust fritaget for alle sine forpligtigelser, sålænge force majeure situationen gør sig gældende. 

Force majeure foreligger, såfremt sælger eller sælgers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse  
salgs – og leveringsbetingelser, som fælge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige 

restriktioner, import- eksport forbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonfikter, brand, strømsvigt, 

computervirus eller ligende med mindre det kan påvises, at sælger med rimelighed burde have forudset dette på det tidspunkt for 
indgåelsen af aftalen. 

 

14. TVISTER Tvistigheder i forbindelse med afatler mellem sælger og køber skal afgøres efter dansk ret ved sælgers hjemting eller Sø – og 

Handelsretten i København efter sælgers valg. 

 

 
15. MATERIALE og Ved stigninger i materiale og – energi priserne, har Teldust uden varsel ret til, at videregive underleverandørernes priser til 

kunden, såfremt matreriale og – energi indgår som en del af konstruktionen del af filteret 

.  
     ENERGIPRISER  

      

 
Hvor ovenstående leverings- og betalingsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til “Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og 

andet mekanisk og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt indenfor disse lande”. 
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