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Salgs- og Leveringsbetingelser 

1. Anvendelse  
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Eltraco ApS (herefter kaldet "Eltraco”) er 

gældende for salg af enhver serviceydelse og varer fra Eltraco, medmindre de udtrykkeligt er fraveget 

eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i 

udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af nærværende salgs- 

og leveringsbetingelser, medmindre Eltraco skriftligt har accepteret fravigelserne.  

 

2. Aftalen 
 

2.1 Aftalegrundlag.  

Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med tilbud og ordrebekræftelser fra Eltraco det 

samlede aftalegrundlag for Eltraco’s salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede 

serviceydelser til Køber. Købers indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til 

Eltraco udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 

 

2.2 Ændringer og tillæg.  

Ændringer og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.  

3. Produkter, reservedele og ydelser 
 
3.1 Produkter og reservedele. 

Produkter og reservedele, som Eltraco sælger og leverer til Køber,  overholder de standarder, der på 

tidspunktet for leveringen måtte følge af branchestandarder eller dansk lovgivning. Hvor produktet 

efterfølgende tages i brug uden for Danmarks grænser, påtager Eltraco sig intet ansvar for, at det 

leverede overholder andre eller skærpede standarder, der måtte følge af lovgivningen eller andet 

regelgrundlag i det land, hvori produktet anvendes.    
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3.2 Øvrige ydelser.  

Tilknyttede ydelser, som Eltraco sælger og leverer til Køber i forbindelse med salg og levering af 

produkter eller reservedele, herunder serviceydelser, udføres i overensstemmelse med de i Danmark til 

enhver tid gældende standarder for branchen eller dansk lovgivning. Punkt 3.1, 2. punktum finder 

tilsvarende anvendelse.4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning 

 

4. Ansvarsfraskrivelse 
Eltraco er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til det leverede, dettes brug 

eller Eltraco’s ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, 

avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende, 

ligesom Eltraco fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data eller omkostninger i forbindelse med 

retablering heraf. 

 

5. Tekniske oplysninger, vejledning m.v. 
 
Produktinformationer, illustrationer, tegninger og alle øvrige oplysninger om tekniske data, som f.eks. 

volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer, 

PowerPoint præsentationer, på Eltraco hjemmeside m.v. er kun vejledende. Eltracos oplysninger i så 

henseende er således kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. 

Køber har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Køber kan opnå de forventede 

resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Købers eksisterende eller påtænkte 

driftsmiljø.  
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6. Pris og betaling 
 

6.1 Pris. 

Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede serviceydelser følger Eltraco’s gældende prisliste på det 

tidspunkt, hvor Eltraco bekræfter Købers ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle 

priser er eksklusive moms. 

 

6.2 Betaling.  

Købesummen forfalder til betaling senest den dato som fakturaen angiver som sidste rettidige 

betalingsdag, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

 

6.3 Forsinket betaling.  

Hvis Køber undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede serviceydelser 

rettidigt af årsager, som Eltraco er uden ansvar for, har Eltraco ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 

% pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker. 

  

Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med krav hidrørende fra andre retsforhold, og 

Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller 

modkrav vedrørende den konkrete leverance. 

7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 
 
7.1 Tilbud. 

Eltraco’s tilbud er gældende i 5 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af 

tilbuddet. Accept af tilbud, der er Eltraco i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for 

Eltraco, medmindre Eltraco meddeler Køber andet. 
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7.2 Ordrer.  

Køber skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede serviceydelser til Eltraco skriftligt. 

En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller serviceydelse: 

(i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Særlige 

betalingsforbehold, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Særlige leveringsforbehold. 

 

7.2.1 Ekspres ordrer.  

Ved ekspresordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede serviceydelser mm. skal ordrer være 

Eltraco i hænde senest kl. 14, hvis levering skal ske næste arbejdsdag. Eltraco fraskriver sig ethvert 

ansvar for leveringsforsinkelser, som Eltraco er uden ansvar for. Der pålægges et ekspres 

bestillingsgebyr på 270 €. Eltraco tager forbehold for prisstigninger i gebyr.  

 

7.3 Ordrebekræftelser.  

Eltraco tilstræber at sende bekræftelse eller afslag på en ordre på produkter, reservedele eller 

tilknyttede serviceydelser til Køber skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. 

Bekræftelser og afslag på ordrer er kun bindende for Eltraco, såfremt de er afgivet skriftligt. 

 

7.4 Ændring af ordrer.  

Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede serviceydelser uden 

Eltraco’s skriftlige accept. 

 

7.5 Uoverensstemmende vilkår. 

Hvis Eltraco’s bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede serviceydelser ikke 

stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrundlaget, og Køber ikke ønsker at acceptere de 

uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele det til Eltraco skriftligt senest 24 timer efter 

modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen. 
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8. Levering 
 
8.1 Leveringsbetingelser.  

Eltraco skal levere alle solgte produkter og reservedele. Levering sker Ex Works Eltraco 

(INCOTERMS 2010), medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Kan levering som 

følge af Købers forhold ikke gennemføres henstår varerne for Købers regning og risiko på Eltracos 

lager. Eltraco er berettiget til at opkræve lagerleje, samt til erstatning for ethvert krav, der direkte eller 

indirekte måtte være en følge af sådan fordringshavermora. 

 

8.2 Leveringstid.  

Eltraco leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede serviceydelser til den tid, der fremgår af 

Eltraco’s ordrebekræftelse. Eltraco har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne 

har aftalt andet.  

 

8.3 Forsinket levering.  

Hvis Eltraco forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede 

serviceydelser, informerer Eltraco Køber herom, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny 

forventet leveringstid. 

 

8.4 Ophævelse. 

Ethvert af Eltraco meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for 

Eltraco, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for 

hele ydelsen eller delelementer af denne. Hvis Eltraco undlader at levere produkter, reservedele eller 

tilknyttede serviceydelser senest 14 arbejdsdage efter den udtrykkeligt aftalte faste leveringstid af 

årsager, som Køber er uden ansvar for, og levering ikke sker indenfor en af Køber skriftligt fastsat 

yderligere frist på minimum 20 arbejdsdage, kan Køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af 

forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Eltraco. Køber har ikke andre rettigheder i 

anledning af forsinket levering. Vælger Køber at ophæve aftalen, har Køber alene ret til at få 

tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag 



  Eltraco ApS 
  Højager 4 
  DK-5270 Odense N 

 

Tlf: +45 45 65 10 30  
E-mail: info@eltraco.com s. 6 af 10 

vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre 

misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at 

gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller 

anden indirekte skade. Enhver forsinkelse der kan henføres til forhold, for hvilke Køber er ansvarlig, 

herunder eksempelvis Købers ændring af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med 

levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, ændring af leveringssted eller udskiftning 

af Købers ansvarlige nøgleperson(er), udskydes Eltraco leveringsfrist med det antal dage, som 

modsvarer den opståede forsinkelse. 

9. Forbehold for lagerføring 
 
Med mindre andet er anført skriftligt, er et tilbud fra Eltraco vedrørende varer, som ikke findes på eget 

lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er 

afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførelse af varer. Såfremt disse 

forbehold aktualiseres, er Eltraco ikke bundet af det afgivne tilbud, ligesom dette ikke berettiger 

tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art. Det om tilbud anførte, gælder tilsvarende for ordrer 

accepteret af Eltraco. 10. Ejendomsforbehold.Eltraco har ejendomsretten til enhver leverance, 

indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt. 11. 

Reklamation og mangler. Køber er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at 

foretage kontrol af produkter, reservedele eller tilknyttede serviceydelser samt at undersøge 

denne for eventuelle fejl og mangler. Konstaterer Køber fejl eller mangler, skal Køber straks og 

senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt reklamere til Eltraco med specifikation af de 

mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre fejl og mangler 

gældende bortfaldet. 

12. Garanti 
 
12.1 Garanti. 

Eltraco yder alene Køber garanti svarende til den, som er gældende i forholdet mellem Eltraco og 

underleverandøren/producenten af det leverede produkt. Der henvises til de enkelte 
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underleverandørers/producenters til enhver tid gældende 

garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra Eltraco side, med mindre dette er udtrykkeligt 

skriftligt aftalt. 

 

12.2 Undtagelser. 

Eltraco’s garanti omfatter uanset ovenstående ikke sliddele, fejl eller mangler, der skyldes: (i) 

almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Eltraco 

instruktioner eller almindelig branchestandard og -praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre 

end Eltraco, og (iv) andre forhold, som Eltraco er uden ansvar for. 

 

12.3 Meddelelse.  

Hvis Køber opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Køber ønsker at påberåbe sig, skal dette 

straks meddeles skriftligt til Eltraco. Hvis en fejl eller mangel, som Køber opdager eller burde have 

opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Eltraco, kan den ikke senere gøres gældende. På forlangende 

skal Køber give Eltraco samtlige fornødne oplysninger til belysning af fejlens eller manglens art og 

karakter. 

 

12.4 Undersøgelse.  

Inden rimelig tid efter at Eltraco har modtaget meddelelse fra Køber om en fejl eller mangel og 

undersøgt dennes art og karakter, meddeler Eltraco Køber, om fejlen eller manglen er omfattet af 

garanti ydet i henhold til punkt 12.1. Køber skal efter anmodning sende defekte dele til Eltraco eller 

anvist underleverandør/producent. Køber bærer under alle omstændigheder omkostningerne ved og 

risikoen for dele under transport til Eltraco eller anvist underleverandør/producent. Medmindre andet er 

udtrykkeligt og skriftligt aftalt, bærer Eltraco hverken omkostningerne ved eller risikoen for dele under 

returtransport til Køber fra underleverandør/producent.  

 

12.5 Afhjælpning. 

Inden rimelig tid efter at Eltraco har afgivet meddelelse til Køber efter pkt. 12.4 om, at en fejl eller 

mangel er omfattet af garanti, afhjælper Eltraco fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere 
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defekte dele, eller (ii) sende reservedele til Køber med 

henblik på Købers egen udskiftning eller reparation. 

 

 

12.6 Ophævelse.  

Hvis Eltraco undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at 

Eltraco har givet meddelelse til Køber efter pkt. 12.4, af årsager, som Køber er uden ansvar for, og 

fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 6 måneder, kan Køber ophæve 

den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Eltraco. 

Køber har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller 

tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 12.  Punkt 4 finder tilsvarende anvendelse. 

13. Returnering af varer 
Varer tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale. Varerne skal returneres i ubrudt og ubeskadiget 

original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato. Alle fragtudgifter i 

forbindelse med returnering af varer påhviler Køber.  

 

14. Ansvar 
 
14.1 Ansvar. 

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der 

følger af Aftalegrundlaget. 

 

14.2 Produktansvar.  

Eltraco er alene produktansvarlig med hensyn til leverede produkter og reservedele, hvor et sådant 

ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal holde Eltraco skadesløs i den udstrækning, Eltraco  

pålægges produktansvar over for trediemand for sådan skade og sådant tab, som Eltraco efter 

Aftalegrundlaget ikke er ansvarlig for overfor Køber. 

 

14.3 Indirekte tab.  
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Eltraco er ikke ansvarlig over for Køber for indirekte tab, 

herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. Punkt 4 finder tilsvarende anvendelse. 

 

 

14.4 Force majeure.  

Eltraco er ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, hvor den manglende 

opfyldelse skyldes force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.  

Som force majeure anses bl.a. brand, eksplosioner, vandskade, terroristangreb, krig, mobilisering eller 

militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, embargo, valutarestriktioner, 

oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner i drivkraft eller energiforsyning, 

samfundsfjendtlige handlinger, vareknaphed, pludselig opstået mangel på personale, mangler ved – 

eller forsinkelse af – leverancer fra underleverandører eller producenter, strejker, lockout, jordskælv, 

uvejr, lynnedslag, oversvømmelser, bortskylninger og epidemier. I sådanne tilfælde er Eltraco 

berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit 

annullere aftalen helt eller delvist. 

15. Software 

Ved enhver leverance af software gælder de for denne software særlige licensvilkår. Disse vilkår 

konstituerer normalt et direkte retsforhold mellem Køber og rettighedshaveren. Eltraco fraskriver sig 

ethvert ansvar for fejl og mangler ved software.  Punkt 4 finder tilsvarende anvendelse. 

 

16. Rettigheder 
 
16.1 Ejendomsret.  

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede 

serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Eltraco eller 

underleverandør/producent 
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17. Fortrolighed 
 
17.1 Videregivelse og brug.  

Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Eltraco’s 

erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, i det omfang disse ikke i forvejen er 

offentligt tilgængelige. 

 

17.2 Beskyttelse. 

Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over 

Eltraco’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 17.1. Køber skal omgås og opbevare 

oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de kommer til andres kundskab. 

 

17.3 Varighed.  

Købers forpligtelser efter pkt. 17.1-17.2 gælder uden tidsbegrænsning og vedbliver at bestå efter 

samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 

18. Lovvalg og værneting 
 
18.1 Lovvalg.  

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, det øvrige aftalegrundlag og retsforholdet mellem parterne 

i det hele taget, skal forstås og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 

 

18.2 Værneting.  

Enhver tvist som måtte opstå mellem parterne i anledning af den indgåede aftale, skal så vidt muligt 

søges løst i mindelighed.  Kan en forligsmæssig løsning af tvisten ikke opnås, skal denne afgøres ved 

voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og standarder gældende for 

Voldgiftsinstituttet. 

 
 


