
 
 Salgs- og leveringsbetingelser for DST-CHEMICALS KONCERNEN  

A. Forudgående drøftelser.  

1. Inden man fra DST-CHEMICALS KONCERNEN (DST-CHEMICALS) foretager første leverance til køber, vil man fra 
DST-CHEMICALS’ side foretage en forudgående undersøgelse og visuel besigtigelse af købers virksomhed med henblik 
på i bedst mulig omfang at vurdere købers behov for DST-CHEMICALS’ produkter, og herunder instruere købers 
medarbejdere i, hvorledes DST-CHEMICALS’ produkter mest hensigtsmæssigt anvendes i købers firma.  

2. Uanset, hvorvidt denne forudgående undersøgelse medfører ordreafgivelse eller ej, beregnes der ikke fra DST-
CHEMICALS’ side vederlag herfor.  

3. Denne vejledning, der ydes af DST-CHEMICALS, har alene til formal at bistå vore kunder, med de erfaringer, DST-
CHEMICALS til enhver tid har, hvorfor DST-CHEMICALS ikke herved påtager sig et egentligt rådgiveransvar.  

B. Tilbud, ordre og accept.  

1. Tilbud, der er afgivet på basis af opmålinger og besigtigelse af købers virksomhed, afgives uden ansvar for DST-
CHEMICALS for eventuelle fejlopmålinger.  

2. Købers ordre og bestillinger er kun bindende for DST-CHEMICALS, når køber har modtaget skriftlig 
ordrebekræftelse.  

C. DST-CHEMICALS’ ydelse.  

1. DST-CHEMICALS’ ydelse omfatter kun de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne ydelser, og på nedennævnte 
vilkår forpligter DST-CHEMICALS sig til at levere produkter af sædvanlig god kvalitet.  

2. Alle tegninger, tekniske specifikationer, overslag, angivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af 
tilbud eller leverance, forbliver DST-CHEMICALS’ ejendom, og må ikke uden DST-CHEMICALS’ skriftlige tilladelse 
mangfoldiggøres. Det leverede materiale må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette 
formål for øje.  

D. Levering  

1. Levering sker AB fabrik.  

2. Levering sker så nær købers forretningssted, som chaufføren efter eget skøn, mener at kunne køre uden risiko for 
bil, last og fremmede ejendom. Aflæsseplads må oplyses forinden leveringen, og såfremt dette ikke er sket, aflæsses 
varerne uden risiko for os, hvor det efter chaufførens skøn er forsvarligt.  

E. Betalingsbetingelser  

1. DST-CHEMICALS’ normale betalingsbetingelser er, med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, som følger: 
30 dage fra fakturadato.  

2. Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen med den af 
DST-CHEMICALS til enhver tid fastsatte morarente sats, som angivet på vore fakturaer, p.t. 2% pr. måned.  

  



F. Fordringshavemora.  

1. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan DST-
CHEMICALS efter eget valg lade varerne bortsælge på købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for 
købers regning, således at køber under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den aftalte 
betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.  

G. Mangler.  

1. DST-CHEMICALS vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med DST-
CHEMICALS’ standard og specifikationer inden for grænsen af almindelig kommerciel nøjagtighed, således at de 
leverede varer er af sædvanlig god kvalitet.  

2. Såfremt der skulle påvises mangler eller fejl ved varer, påtager DST-CHEMICALS sig efter sit valg enten at bytte 
varen ved levering af en ny tilsvarende vare til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod 
returnering af disse for købers regning.  

3. DST-CHEMICALS’ forannævnte pligter er betinget af, at køber skriftligt reklamerer overfor DST-CHEMICALS senest 
5 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være konstateret hos køberen. DST-CHEMICALS’ forpligtelser i 
henhold til denne bestemmelse er begrænset i overensstemmelse med § 54 i Den danske Købelov, således at køber 
alene kan påberåbe sig eventuelle mangler, hvorover der er reklameret inden 1 år efter varen overgivelse til køber.  

H. Produktansvar.  

1. DST-CHEMICALS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, 
begået af DST-CHEMICALS eller andre, som DST-CHEMICALS har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig 
overstige det i Dansk Ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.  

2. DST-CHEMICALS er på samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og 
løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige kr. 1.000.000,00 inkl. Renter og omkostninger pr. skade.  

3. I den udstrækning DST-CHEMICALS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til 
at holde DST-CHEMICALS skadesløs i samme omfang, som DST-CHEMICALS’ ansvar er begrænset efter nærværende 
leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav imod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til 
dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. DST-CHEMICALS og køberne er gensidigt forpligtede 
til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en 
skade, som påstås forårsaget af leverancen.  

4. DST-CHEMICALS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, så som driftstab, tidstab, tabte leverancer eller 
lignende tab.  

I. Ansvarsbegrænsning.  

1. Køber modtager i forbindelse med leverancen en skriftlig vejledning vedrørende brugen af produkterne – 
brugsanvisning. Køber er forpligtet til nøje at følge denne vejledning. Kun i det omfang, vejledningens anvisninger er 
fulgt, kan der eventuelt gøres ansvar gældende overfor DST-CHEMICALS.  

2. DST-CHEMICALS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabte leverancer eller 
lignende tab.  

J. Reklamations- og undersøgelsespligt.  

1. Det påhviler køberen at foretage en grundig undersøgelse af materiellets kontraktmæssighed senest ved levering 
eller modtagelsen.  

2. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, 
og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Det samme 
gælder, hvis køberen undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler.  

  



K. Force majeure.  

1. DST-CHEMICALS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, 
borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport 
og/eller importforbud, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for DST-
CHEMICALS’ kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af DST-CHEMICALS’ 
materiel.  

2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved én eller flere af de ovennævnte omstændigheder, 
udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig 
periode til normalisering af forholdene. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for 
rettidig.  

Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end otte uger skal såvel DST-CHEMICALS som 
køberen være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.  

3. DST-CHEMICALS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, så som driftstab, tidstab, tabt leverancer eller 
lignende tab.  

L. Tvister og lovvalg.  

1. Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller som 
vedrører forståelsen heraf skal afgøres efter dansk ret ved DST-CHEMICALS’ værneting i Danmark, såfremt andet ikke 
udtrykkeligt aftales partnerne imellem.  

Lov nr. 733 af 7. december 1988 om den internationale købelov kommer ikke til anvendelse på parternes retsforhold. 


