
1. Anvendelse.
 NC rof )4002 lirpa( reslegnitebsgnirevel go– sglas egilednimla ednerævræN  1.1

Maskinfabrik A/S er gældende for ethvert salg fra CN Maskinfabrik A/S i det omfang, 
de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

 i trøfna ,edis srebøk arf etbøk ted lit vark ekkificeps relle reslegnitebsbøk elleicepS  2.1
eksempelvis købers ordreafgivelse eller i købers generelle købsbetingelser, er ikke 
bindende for CN Maskinfabrik A/S medmindre CN Maskinfabrik A/S udtrykkeligt skrift-
ligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

2. Tilbud/Ordre/priser/indbytningspris
 NC rof ednednib rof tsrøf sesna rebøk go S/A kirbafniksaM NC mellem relatfA  1.2

Maskinfabrik A/S når aftalen skriftligt er bekræftet af CN Maskinfabrik A/S eksempel-
vis ved ordrebekræftelse.

.dublit mos etgarteb ta re resirp envigpo ,ksinofelet rednureh ,tgiltdnuM  2.2
 egat laks reglæs ta ,tasdurof elatfasbøk relle nesletfærkeberdro ,tedublit i red rE  3.2

 .reglæs lit sevigrevo engatettybi ted litdni rofreh neokisir rebøk reræb ,ettyb i leir etam
Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne: overgives til 
sælger i samme stand som den hvori den er besigtiget af sælger, er forskriftsmæssigt 
vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til sælger

 tgilekkyrtdu tedna erdnimdem ,glasmellem rof dlohebrof dem sevigfa go re dublit ellA  4.2
er anført.

 tgiltfirks eggilerof laks dlohdni snesletfærkeberdro dom reslegisdni elleutneve srebøK  5.2
og være Sælger i hænde senest 8 dage efter ordrebekræftelsens dato.

 egiltfirks sreglæS dem eks nuk nak erdro ne fa gnirdnæ relle gnirenruter ,gnirellunnA  6.2
godkendelse.

gnilateb go gnireveL  .3
 ted i tlatfa re tedna erdnimdeM .)1991 .smretocnI( skroW xE re nelusualksgnireveL  1.3

konkrete tilfælde.
 rah tgiditter rebøk ta ,rettæsdurof ditsgnirevel etleddem S/A kirbafniksaM NC fa neD  2.3

opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår.
.retar i erevel ta lit ter gis redlohebrof S/A kirbafniksaM NC  3.3

 arf retnerarom sevirksliT .tgiditter dets rednif ekki etbøk ted rof gnilateb tmerfåS  4.3
fakturadatoen af det til enhver tid skyldige beløb inkl. Tidligere tilskreven renter. Ved 
betaling efter forfaldsdato beregnes morarente 1,5% pr. påbegyndt måned, idet renten 
månedligt tilskrives restgælden inkl. Renter. Herudover er CN Maskinfabrik A/S ikke 
forpligtet til at levere yderligere leverancer, uanset om bindende salgsaftale er indgået 
med køber.

 tgalre re gnilateb giledne go dluf litdni etglos ted revo nettersmodneje reraveb reglæS  5.3
for det solgte.

4. Forsinkelse.
-revo rerevel ekki S/A kirbafniksaM NC tmerfås ,rebøk re etlatfa 2.3 .tkp i ted tesnaU  1.4

ensstemmende med et leveringstidspunkt oplyst af CN Maskinfabrik A/S. berettiget 
til ved skriftlig meddelelse til CN Maskinfabrik A/S at kræve levering og fastsætte en 
endelig frist på minimum 30 arbejdsdage regnet fra tidspunkt, hvor køber gør denne 
ret gældende, og herved angive, at køber agter at hæve købsaftalen, såfremt levering 
ikke sker indenfor denne frist jfr. Pkt. 4.2.

 .1.4 .tkp lit dlohneh i tsirf ettastsaf rebøk fa ned rofnedni teks re ekki gnirevel tmerfåS  2.4
er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til CN Maskinfabrik A/S at hæve aftalen. 
Udover den førnævnte hævebeføjelse kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføj-
elser ved forsinkelse gældende overfor CN Maskinfabrik A/S og kan derfor eksempel-
vis ikke rejse krav om erstatning af nogen art.

5. Ansvar for mangler.
 S/A kirbafniksaM NC rofrevo tgiltfirks rebøk laks relgnam fa gniretatsnok srebøk deV  1.5

beskrive og specificere den påberåbte mangel. Enhver reklamation over mangler skal 
være modtaget af CN Maskinfabrik A/S senest 10 dage efter levering af det købte. 
Undlader køber dette kan køber ikke påberåbe sig manglen.

-utkaf arf redenåm 6 nedni ednedlæg trojg eræv laks ,tra tesnau ,varkslegnam trevhtE  2.5
radato, idet køber efter denne frist ikke kan påberåbe sig manglen.

 kirbafniksaM NC nem 2.5 go 1.5 .tkP .rfj ,tnes rof settæsmerf noitamalker ne tmerfåS  3.5
A/S alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med køber i anledning af den fremsatte 
reklamation, giver CN Maskinfabrik A/S ikke derved samtidig afkald på senere at gøre 
gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

5.4 dnedlæg serøg nak red ,relgnam sesivåp red tmerfåS e overfor CN Maskinfabrik A/S er  
CN Maskinfabrik A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omleve-
ring, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.  
Køber er herved fuldt og endeligt fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen.

  noitamalker srebøk fa neslegatdom retfe dit gilemir nedni revigfa S/A kirbafniksaM NC  5.5
erklæring om sit valg ifølge pkt. 5.4. Såfremt CN Maskinfabrik A/S ikke inden 20 
arbejdsdage efter afgivelse af erklæring til køber opfylder sine forpligtelse i henhold til 
pkt. 5.4. kan køber skriftligt give CN Maskinfabrik A/S en sidste rimelig frist for afhjælp-
ning af manglen. Er CN Maskinfabrik A/S forpligtelse ikke opfyldt udløbet af den fast-
satte frist, kan køber hæve handlen, såfremt manglen er væsentlig, eller hvis manglen 
må siges at være uvæsentlig, kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

 go esledlohegildev ednelgnam ,redaksegløf ,tgarf ,lesrøk ekki rettafmo noitamalkeR  6.5
forkert anvendelse eller overbelastning.

-gnam rof ravsna tetni ,tmetseb re rofnevo red davh revodu ,rah S/A kirbafniksaM NC  7.5
ler, og køber kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad 
der fremgår af overstående. CN Maskinfabrik A/S hæfter således ikke under nogen 
omstændigheder, uanset eventuel grov uagtsomhed, eksempelvis for direkte tab eller 
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader.

 redlæg ,relgnam mo reslegnitebsgnirevel go -sglas ednerævræn i trøfna råts red davH  8.5
for såvel faktiske som retlige mangler., herunder eventuel manglende overholdelse af 
CE-mærkningesdirektiver.

6 Force majeure og lignende begivenheder.
 mos resletgilprof enis fa esledlyfpo ednelgnam rof ekki retfæh S/A kirbafniksaM NC  1.6

følge af omstændigheder, som ligger udenfor CN Maskinfabrik A/S´ direkte kontrol 
(f.eks., men ikke begrænset hertil, strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, for- 
sinkede eller mangelfulde eller væsentligt fordyrede leverancer fra leverandører, for- 
hindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af til- 
fredsstillende kvalitet, brand naturforhold, mangel på transportmiddel eller transport-
uheld, krig, valutarestriktioner, restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsfor-
styrrelser eller – standsning i øvrigt, som ikke kan tilregnes CN Maskinfabrik A/S). og 
som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen af det købte, eller 
som gør opfyldelsen væsentlig mere byrdefuld for CN Maskinfabrik A/S end forventet.

 eruejam ecrof fa dnurg åp tgiditreldim serdnih gnirevel giditter relle irflegnam tmerfåS  2.6
som nævnt i pkt. 6.1. suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen 
varer, og den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig, 
hvorfor køber er uberettiget til at hæve køber, så længe det foreligger en sådan begi-
venhed.

 kirbafniksaM NC re 6 .tkp ednerævræn gis ebårebåp liv S/A kirbafniksaM NC tmerfåS  3.6
A/S forpligtet til straks at give køberen meddelelse herom med angivelse af årsag og 
den tid, forhindringen antages at vare. CN Maskinfabrik A/S skal samtidig bestræbe 
sig på at overvinde hindringen hurtigst mulig og efterfølgende opfylde sine kontraktlige 
forpligtelser snarest mulig.

 ta sengeråp S/A kirbafniksaM NC fa relle erav noitautis-eruejam ecrof ne tmerfåS  4.6
vare over 6 uger, er såvel CN Maskinfabrik A/S som køber berettiget til at hæve den 
indgående aftale, uden at dette anses for misligholdelse. Køber kan derfor ikke kræve 
nogen form for erstatning fra CN Maskinfabrik A/S.

7 Produktansvar.
-reh ,etbøk ted fa tdlovrof relgnam relle ljef rof gilravsna ekki re S/A kirbafniksaM NC  1.7

under fejl eller mangler som følge af fejlagtig montering, medmindre skaden skyldes 
forsæt eller grov uagtsomhed fra CN Maskinfabrik A/S´s side.

 ljefsnoitakirbaf ,ljefelairetam fa dnurg åp etkefed re fareh eled relle etbøk ted tmerfåS  
eller CN Maskinfabrik A/S's mangelfulde arbejde eller montering, kan CN Maskinfabrik 
A/S's ansvar maksimalt andrage den fakturerede pris for det købte.

 ,gnintatsre etrøfna rofrevo lit tesnærgeb tgilekkyrtdu re ravsna s'S/A kirbafniksaM NC  
og CN Maskinfabrik A/S kan ikke gøres ansvarligt for evt. følgeskader, driftstab, avan-
cetab, tidstab, formuetab eller andre indirekte lignende tab.

 ,S/A kirbafniksaM NC eleddem ta tgiltfirks dlohpo tednurgu nedu lit tetgilprof re rebøK  2.7
såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt rede, eller at der er fare for, at der 
vil indtræde en sådan skade. 

 ,dnamejdert rofrevo ravsna tgalåp evilb ettåm S/A kirbafniksaM NC ,gninkærtsdu ned I  3.7
er køber forpligtet til at holde CN Maskinfabrik A/S skadesløs i samme omfang, som 
CN Maskinfabrik A/S´ ansvar er begrænset i henhold til pkt. 6 og nærværende pkt. 7.

glavvol go noitkidsiruJ  8
-øgfa laks ,reslegnitebsgnirevel go -sglas ednerævræn fa regnirpsdu mos ,tsivt revhnE  1.8

res efter dansk ret.
 .gnitenræv tlatfa mos gnitmejh ´S/A kirbafniksaM NC dev serøgfa laks tsivt revhnE  2.8

Uanset førnævnte er CN Maskinfabrik A/S dog altid tillige berettiget til at sagsøge 
køber ved købers hjemting eller et andet værneting, som har jurisdiktion over køber, 
såfremt det af CN Maskinfabrik A/S rejste krav angives at vedrøre købers manglende  
opfyldelse af sin betalingsforpligtelse. Herudover er køber pligtig at lade sig sagsøge  
ved samme forum, som behandler en eventuel produktansvarssag med CN 
Maskinfabrik A/S, uanset om en sådan sag behandles ved de ordinær domstole eller 
voldgift.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for CN Maskinfabrik A/S


