
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
Nedennævnte betingelser er gældende for ordrer og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. 

 
 
1. TILBUD 

Alle tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, 
toldsatser, valutakurser og statslige afgifter. 
Omron Electronics A/S forbeholder sig ret til at regulere salgsprisen i det 
omfang, ændringer efterfølgende indtræder i toldsatser, valutakurser og 
statslige afgifter. 
Afgivne tilbud kan frit tilbagekaldes eller ændres, indtil accept foreligger. 
 

2. ORDRER 
Ordrer er bindende for afgiveren, og ændring eller annullering kan kun 
foretages efter skriftlig aftale med Omron Electronics A/S. Omron 
Electronics A/S forbeholder sig ret til at regulere salgsprisen i det omfang, 
ændringer efterfølgende indtræder i toldsatser, valutakurser og statslige 
afgifter. 
 

3. FORSENDELSE OG RETURNERING 
Forsendelse af varer sker ab lager (jf. Incoterms 2000 EXW), dog bæres 
transportrisikoen af Omron (se punkt 4). 
Ved leverancer for under kr. 1.500,- netto, ekskl. moms tillægges 
ekspeditionsomkostninger på kr. 150,-. 

 
Kun lagervarer tages retur, og kun efter forudgående aftale, hvor der 
udleveres et returnummer, der sammen med fakturakopi skal vedlægges 
returforsendelsen. Varen tages kun retur ubrugt og i ubeskadiget original 
emballage. 
 
Til dækning af vore omkostninger til kontrol og administration beregnes et 
fradrag på 15% af købsprisen, dog minimum kr. 500,-.  
Alle fragtomkostninger betales af køber. 

 
4. TRANSPORTSKADER 

Omron bærer transportrisikoen indtil levering hos kunden. 
Transportskader skal anmeldes til Omron straks ved modtagelsen. 
 

5. EMBALLAGE 
Emballage faktureres til kostpris og tages ikke retur. 
 

6. REKLAMATIONER 
Reklamationer over manko eller andre synlige mangler skal ske inden 8 
dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald fortaber køber sin ret til at 
gøre mangler gældende over for Omron Electronics A/S. 
 

7. AFHJÆLPNING AF FEJL OG MANGLER 
Varer, der inden 12 måneder efter leveringen måtte vise sig at være 
behæftet med væsentlige mangler, som vi er ansvarlige for, erstattes efter 
vort valg enten ved reparation, ombytning eller refusion af den erlagte 
betaling. 
 
Der tilkommer ikke køber mangelbeføjelser herudover. 
 
Ved reparation eller ombytning kontakt Omron Electronics A/S. 
 
Omron Electronics A/S er ikke ansvarlig for varens anvendelighed til et 
særligt formål, med mindre Omron Electronics A/S skriftligt har påtaget sig 
at indestå herfor. 
 
Omron Electronics A/S er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, der opstår i 
leveret software, medmindre grov uagtsomhed fra Omron Electronics A/S' 
side kan påvises.  
 
Omron Electronics A/S hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller 
andet indirekte tab. 
 

8. FORSINKELSE 
Forsinket levering berettiger ikke køber til annullering, medmindre køber 
efter leveringsfristens udløb over for Omron Electronics A/S har fremsat 
skriftligt påkrav med en rimelig frist til gennemførelse af leveringen. 
 
Omron Electronics A/S er ikke ansvarlig for købers direkte eller indirekte 
tab i tilfælde af forsinkelse med leveringen. 
 

9. BETALING 
30 dage netto uden fradrag. 
 
Varer, der bestilles af firmaer, som Omron Electronics A/S ikke tidligere 
har haft samhandel med, betales kontant ved levering. 
 
Ved betaling efter forfaldsdato opkræves morarenter med 1% pr. 
påbegyndt måned. 
 
Eventuel kursdifference vil ved for sen betaling blive debiteret køber. 
 
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af 
modkrav, som Omron Electronics A/S ikke har godkendt. 
 

10. BILAGSMATERIALE 
Bilagsmateriale, som er leveret med afgivne tilbud, tilhører Omron 
Electronics A/S. Materialet må ikke misbruges eller videregives til 
tredjemand og skal på forlangende, hvis tilbuddet ikke fører til ordre, 
leveres tilbage til Omron Electronics A/S.

 
11. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER 

De i vore kataloger, manualer etc. anførte mål, vægte, diagrammer, 
instruktioner m.v. er uden forbindende, og vi forbeholder os ret til 
ændringer uden forudgående varsel. 
 

12. BYGGELEVERANCEKLAUSUL 
I det omfang varer leveres til en byggeentreprise i Danmark, sker 
leveringen i henhold til byggeleveranceklausulen i Byggestyrelsens 
cirkulære af 25. juni 1986: 
 
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter 
afleveringen at det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til 
lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til 
køber. 
 
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved 
leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod 
leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at 
kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i 
sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det 
omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det 
omfang, der følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. 
 
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøge sammen 
med køberen eller efterfølgende køber i anledning af parternes indbyrdes 
forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægs-
virksomhed. 
 

13. PRODUKTANSVAR 
Ansvarsfraskrivelse 
 
Omron Electronics A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte 
vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl 
begået af Omron Electronics A/S eller andre, som Omron Electronics A/S 
har ansvaret for. 
 
Omron Electronics A/S' ansvar for tingskade kan ikke overstige DKK 
500.000,-. 
 
Omron Electronics A/S er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast 
ejendom, mens varen er i købers besiddelse. Omron Electronics A/S er 
heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller 
produkter, hvori disse indgår. 
 
Omron Electronics A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab eller andre 
økonomiske konsekvenstab. 
 
I den udstrækning Omron Electronics A/S måtte blive pålagt 
produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Omron 
Electronics A/S skadesløs i samme omfang, som Omron Electronics A/S' 
ansvar er begrænset efter ovenstående. 

 
14. Køber er forpligtet til straks at underrette Omron Electronics A/S om 

erstatningskrav fra tredjemand i henhold til denne bestemmelse samt at 
lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav 
mod Omron Electronics A/S i anledning af den solgte vare. Det indbyrdes 
forhold mellem Omron Electronics A/S og køber kan altid forlanges afgjort 
ved voldgift på Omron Electronics A/S' anvisning. 
 

15. FORCE MAJEURE 
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer 
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt 
og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som 
brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, 
rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, 
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af 
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra 
underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte 
omstændigheder. 
 

16. EJENDOMS- OG BRUGSRET 
Ejendomsretten tilhører Omron Electronics A/S indtil betaling er erlagt 
fuldt ud. 
 
Brugeren erhverver ingen ejendomsret til leveret software, 
kildeprogrammer og dokumentation, medmindre sådan erhvervelse 
udtrykkeligt fremgår af købsaftalen. 
 
Brugeren har alene ret til for sig selv og associerede selskaber/firmaer at 
anvende leveret software til kørsel på hardware beskrevet i faktura, 
leveringsmeddelelse, kontrakt eller lignende. 
 
 

17. TVISTER 
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret ved en dansk domstol. 
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