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Følgende alm. salgs- og leveringsbetingelser 
er gældende for leverancer af produkter og 

ydelser fra CP Elektric 
( i det følgende kaldet CP) 

 
 

Disse almindelig salgs- og leveringsbetingelser 
skal være de eneste gældende vilkår for 
leverancen eller ydelsen og er gensidig binden- 
de for CP og køber. CP er ikke bundet af sådanne 
af køber fremsatte vilkår, som er stridende mod 
disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, 
hvilket også gælder, selvom der ikke er fremsat 
specielle indsigelser mod sådanne vilkår. 

 
1. INCOTERMS. 
Den seneste udgave af Internationale regler for 
ensartet fortolkning af handelsklausulerne 
(Incoterms) fra det Internationale Handels- 
kammer (ICC) skal gælde for begreberne 
benyttet i disse almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser. 

 
2. SALGSTILBUD. 
Salgstilbud er bindende for sælger i 14 dage 
medmindre andet er aftalt. 

 
3. ORDREBEKRÆFTELSE. 
Købstilbud, hvor der ikke af CP er afgivet et 
særskilt salgstilbud, er først accepteret, når 
skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra CP. 

 
4. LEVERING - Montering - Tilslutning 
CP har intet ansvar for forsinkelser som følge af 
force majeure, hvorved forstås strejke, lock out, 
arbejdsnedlæggelse, transporthindringer, 
forsinkede leverancer fra leverandører og 
import- og eksportrestriktioner. 
I andre tilfælde er CP alene ansvarlig i tilfælde af 
grov uagtsomhed. Levering sker ab fabrik 
d.v.s. at fragt-, forsikrings- og 
forsendelsesomkostninger betales af køber. I 
mangel af speciel instruktion vil produkterne 
blive afsendt i en af CP valgt transportform. 
CP betinger sig, at opstilling og ibrugtagning 
foretages af autoriseret personale og køber er 
desuden ansvarlig for overholdelse af evt. lokale 
myndighedskrav og tilladelser, f.eks. afstande til 
bygninger, lysforhold og dimension. 

 
5. VAREPRØVER / UDLÅN. 
Tilsendte vareprøver debiteres, og sidste frist 
for rettidig returnering anføres på faktura. 
Kreditering forudsætter at: 

- returneringsfristen overholdes 
- forsendelse sker franko til vor adresse 
-vareprøverne modtages ubeskadigede i 

original emballage. 

6. INFORMATIONER. 
CP er kun ansvarlig for fejl i brochurer, kata- 
loger, produktbeskrivelser og andet trykt 
materiale, hvis køber ikke havde mulighed for at 
erkende disse ved tilstrækkelig omhu. 
Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og 
opdaterede versioner. CP har heller intet ansvar 
for evt. fejlfortolkninger, der er indeholdt deri. 

 
7. ÆNDRINGER. 
CP forbeholder sig ret til uden varsel at foretage 
ændringer i sine produkter, såfremt dette kan 
ske uden at ændre aftalte tekniske specifi- 
kationer. 

 
8. PRISER. 
Prislister omfatter normalt kun lagervarer. 
Priser i udsendte prislister kan ændres uden 
forudgående varsel. Desuden forbeholder CP sig 
ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde 
af valutakursændringer, materialeprisstigninger, 
ændringer i arbejdslønninger statsindgreb, told, 
skatter, afgifter, eller andre lignende forhold. 

 
9. BETALING OG BETALINGSVILKÅR. 
Såfremt ingen anden aftale foreligger, skal 
betaling ske 15 dage netto, regnet fra leve- 
rings/udførelsesdatoen. Såfremt betaling ikke 
erlægges i rette tid, skal køber tillige betale 
morarenter, beregnet fra forfaldsdato, med den 
på fakturaen anførte rentesats. Morarente vil 
ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet 
henstand. 

 
10. EJENDOMSFORBEHOLD. 
CP forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, 
indtil den fulde betaling har fundet sted. 

 
11. RISIKO. 
Risikoen for produkterne overgår til køber ved 
levering. CP har intet ansvar for skade eller tab, 
der måtte opstå under transporten. 
CP tegner ikke transportforsikring for køber ved 
levering, med mindre dette er aftalt særskilt i det 
enkelte tilfælde. 

 
12. REPARATION OG OMBYTNING. 
Defekte varer repareres eller ombyttes efter 
CP’s valg uden beregning i 12 mdr. regnet fra 
fakturadato, såfremt det kan dokumenteres, at 
fejlen kan henføres til CP. Produktet fremsendes 
til CP’s adresse med angivelse af fejlen. Udgifter 
til arbejdsløn m.v. i forbindelse med ombytning 
eller reparation på monteringsstedet erstattes 
ikke. Reklamationer afvises, når fejlen skyldes 
forkert montering eller anvendelse. 

 
13. RETURNERING. 
Varer som normalt lagerføres kan efter nær- 
mere aftale returneres franko i original embal- 
lage til CP’s adresse. Kreditering sker med 
fradrag på 15 % af de fakturerede beløb. Andre 
varer kan kun returneres efter skriftlig aftale. 

 
14. REKLAMATIONER. 
Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket 
levering eller vedr. produktansvar skal straks 
skriftligt fremsættes af køber til CP. 

15. PRODUKTANSVAR. 
CP er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom 
eller løsøre, som indtræder, medens produkter- 
ne er i købers eller tredjemands besiddelse. CP 
er ikke ansvarlig for skade på ting, der er 
fremstillet af køber eller for skade på genstan- 
de, hvori ting fremstillet af køber indgår. CP er 
aldrig ansvarlig for skade på ting og ejendomme, 
bestemt for erhvervsmæssig an-vendelse. CP’s 
samlede ansvar for skade på løsøre kan aldrig 
overstige det beløb den relevante 
forsikringssum kan dække. I den udstrækning, 
CP måtte blive pålagt pro-duktansvar overfor 
tredjemand, er køber for-pligtet til at holde CP 
skadesløs i samme omfang som CP’s ansvar er 
afgrænset i henhold til disse almindelige salgs- 
og leveringsbetingelser. Hvis tredjemand 
fremsætter krav mod en af parterne om 
erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal 
denne part straks underrette den anden herom. 
Produktansvar for personskade kan kun gøres 
gældende i Europa. 

 
16. FØLGESKADER. 
CP har intet ansvar for nogen former for direkte 
eller indirekte skader eller tab, som måtte være 
følgen af mangler ved og/ eller forsinket levering 
af produkterne - eller som måtte opstå i 
forbindelse med produktansvar - uanset årsa- 
gen til manglen, forsinkelsen eller defekten. 

 
17. UDVIKLINGSARBEJDE. 
Udviklingsarbejder udføres efter specifikationer 
udarbejdet af eller godkendt af køber. Mod 
betaling overdrages produktrettigheder og 
dokumentation til køber ved arbejdets færdig- 
gørelse. CP er uden ansvar for produktets evt. 
manglende funktioner som følge af manglende 
specifikationer i forbindelse med købers 
ibrugtagning af produktet. 
Ved købers godkendelse af produktet, overtager 
køber fremtidig produktvedligeholdelse. 

 
18. LØNARBEJDE. 
Montage og testarbejde udført efter købers 
specifikationer er kun omfattet af pkt. 12 for så 
vidt angår defekter der kan henføres til CP’s 
arbejde. 

 
19. TVISTIGHEDER. 
Dansk ret er gældende for leverancen af pro- 
dukterne og under enhver tvist der måtte opstå 
i forbindelse hermed. 
Retten i Hillerød, Danmark, vælges hermed som 
værneting i enhver tvist mellem CP og køber; 
uanset om CP er sagsøger eller sagsøgte i en 
eventuel tvist. 
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