
      

Salgs- og leveringsbetingelser 
 

 

 

Anvendelse 

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for 

alle tilbud, indgåede aftaler og leverancer fra ENORM 

ApS. Alle forhold i salgs- og leveringsbetingelserne er 

gældende medmindre andet er skriftligt aftalt.  

 

Aftalegrundlag 

Betingelserne udgør sammen med virksomhedens 

tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftale 

grundlag om virksomhedens salg og levering af 

produkter. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er 

kun gældende hvis parterne har aftalt dem skriftligt.  

 

Varer 

Varer, som ENORM sælger og leverer til kunden, 

overholder dansk lovgivning ved levering. Varen leveres 

i den aftalte kvalitets og sammensætning i henhold til 

de på varen angivne etiketter.  

 

Med mindre andet er aftalt, kan køber forvente 

minimum 2/3 af produktets totale holdbarhed i dage.  

 

Ved ændringer i indholdet eller udseendet af produktet, 

vil køber blive informeret minimum 1 måned forinden.   

 

Priser og betalingsbetingelser 

Alle priser er angivet i danske kr. excl. moms.  

 

Der kan ske regulering af priser. Køber informeres 

herom med minimum én måned forinden. 

 

Betalingsfristen vil fremgå af faktura og er fakturadato 

+ 8 dage.  

 

ENORM ApS er berettiget til at opkræve rykkergebyr og 

morarenter ved for sen betaling. Det leverede er 

sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted.  

 

 

 

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den 

dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af 

tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i 

hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for 

Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler 

kunden andet. 

 

Kunden skal sende ordrer på produkter til ENORM 

skriftligt per mail. En ordre skal indeholde følgende 

oplysninger for hvert ordret produkt: (i) Ordrenummer, 

(ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) 

Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Ønsket leveringsdato, 

(viii) Leveringsadresse. 

 

ENORM tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af 

en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 2 

arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser 

og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde 

Virksomheden. 

 

Levering 
ENORM leverer alle solgte produkter til den tid, der 

fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. 

Virksomheden har ret til at levere før den aftalte 

leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 

 

Hvis ENORM ApS forventer en forsinkelse i leveringen af 

produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, 

informerer virksomheden kunden om det og oplyser 

samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet 

leveringstid. 

 

Hvis Virksomheden undlader at levere varer senest 5 

dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som 

kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den 

eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel 

ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har 

ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. 

Køber er ikke på noget tidspunkt forpligtet til at afgive 

ordrer, og er ikke underlagt nogen form for gebyrer i 

forbindelse med levering. Ordre skal være på minimum 

et helt kolli. 

 

Køber kan frit disponere over varerne når leverancen er 

modtaget på den angivne leveringsadresse.  

 



      

ENORM er forpligtet til at afholde alle 

fragtomkostninger frem til varerne er ankomme til det 

angivne sted. Fragtomkostninger bliver efterfølgende 

pålagt købers faktura medmindre ordren er på 2.500 kr 

eller derover. Sælger forpligter sig ikke til at aflæsse 

varerne. Risiko og ejendomsretten overgår fra sælger til 

køber ved levering på aftalte adresse.  

 

 

 

Garanti  

Køber er forpligtet til at undersøge varen og kontrollere 

hvorvidt mængden er i overensstemmelse med den 

indgåede aftale, i det køber modtager varen.  

Køber skal sikre ansvarlig behandling og opbevaring af 

produkterne. 

 

Ønsker køber at reklamere over eventuelle mangler i 

mængde eller kvalitet, skal dette ske straks 

efterfølgende at manglen er konstateret. Såfremt køber 

har opdaget, eller burde have opdaget, manglen, og 

ikke har reklamationsret som anført, kan køber ikke 

senere gøre manglen gældende.  

 

Efter reklamation kan køber kræve omlevering eller 

efterlevering. Udbedres manglen efterfølgende ikke, har 

køber ret til at hæve ordren. Dette meddeles skriftligt til 

sælger.  

 

Køber er forpligtet til at begrænse følgeskader bedst 

muligt. Køber kan kræve erstatning for sit 

dokumenterbare tab, dog ikke mere end leverancens 

værdi.  

 

Ansvar  

ENORM ApS hæfter for enhver skade, som er forårsaget 

af den leverede vare og indestår for, at der er tegnet en 

erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

 

Dog hæfter ENORM ApS i intet tilfælde for indirekte tab 

som tidstab, driftstab, avancetab mv. Der henvises i 

øvrigt til gældende lovgivning om produktansvar. 

 

ENORM ApS så vel som køber er i øvrigt fri for ansvar 

for brud på aftale i det omfang at dette skyldes 

omstændigheder som parterne ikke er herre over. Som 

eksempler på force majeure kan nævnes krig, brand, 

strejke eller lockout, mangel på energiforsyning, 

vareknaphed, sygdom, manglende leverance fra 

leverandører mv. Den part som påberåber sig sådanne 

forhold, skal straks skriftlig underrette den anden part. 

Ophæves en salgsordre jf. force majeure forhold skal 

dette ligeledes meddeles skriftligt indenfor en rimelig 

tidsperiode.   

 

Tvistigheder 

Opstår der tvistigheder i forbindelse med salgsordrer 

og de tilhørende bestemmelser skal disse afgøres efter 

dansk rets regler med Sø- og handelsretten som 

værneting. Kan parterne enes om voldgift udpeger hver 

part en voldgiftsmand. Sø- og Handelsretten udpeger 

den tredje voldgiftsmand, som formand for nævnet. En 

voldgiftskendelse er endelig.  


	Levering

