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1 ANVENDELSE 

1.1 Enhver levering fra MBM & MAB A/S sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende 
for alle aftaler vedrørende levering af produkter (herefter benævnt ”Leverancer”) mellem MBM & MAB A/S og køber 
(herefter benævnt ”Køber”). Betingelserne tilsidesætter alle aftaler og sædvaner mellem parterne, som er i strid med 
betingelserne, medmindre MBM & MAB A/S konkret skriftligt godkender andet.  

2 AFTALEINDGÅELSE 

2.1 Tilbud afgivet af MBM & MAB A/S er gældende  i 30 dage regnet fra datering af tilbuddet. Tilbud afgives med forbehold 
for ændringer i valutakurser, produktions- og leveringsomkostninger, told og offentlige afgifter samt øvrige forhold, der 
er uden for MBM & MAB A/S’s kontrol, jf. nærmere punkt 3.2 og 3.3. 

2.2 Leveringstider angivet i tilbud er alene vejledende. 

2.3 Kun ordrer, som MBM & MAB A/S skriftligt har accepteret ved ordrebekræftelse er bindende for MBM & MAB A/S.   

2.4 Stemmer MBM & MAB A/S’s ordrebekræftelse ikke overens med Købers bestilling, skal køber reklamere straks efter 
modtagelse af ordrebekræftelse fra MBM & MAB A/S. I modsat fald er køber bundet af MBM & MAB A/S’s 
ordrebekræftelse.  

3 PRISER  

3.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af MBM & MAB A/S udarbejdede prislister, er ekskl. moms og andre 
offentlige afgifter. 

3.2 Medmindre andet er aftalt, er den angivne pris inklusiv emballage.  

3.3 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på produktions- og leveringsomkostningerne samt i 
leverandørers priser, er MBM & MAB A/S berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede 
omkostningsstigninger.  

3.4 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser samt told og offentlige afgifter. 
Ændringer i valutakurser, told og offentlige afgifter samt øvrige forhold, der er uden for MBM & MAB A/S’s kontrol, 
berettiger derfor MBM & MAB A/S til at regulere prisen herefter. 

3.5 Faktura med en ordreværdi på under DKK 500,00 excl. moms pålægges ekspeditionsgebyr på DKK 200,00. 

4 BETALING 

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.  

4.2 Ved forsinket betaling opkræver MBM & MAB A/S morarente af det forfaldne beløb med 2 % per påbegyndt måned.  

5 RETURNERING AF VARER 

5.1 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med MBM & MAB A/S. Såfremt der er aftalt 
returnering af varen fremsendes en nummereret returseddel fra MBM & MAB A/S, der skal returneres sammen med 
varen. Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er i original, ubrudt emballage og med 
original dokumentation og procedurebeskrivelse. Specialindkøbte eller tilpassede varer kan aldrig returneres. 

5.2 Samtlige omkostninger ved returnering påhviler Køber.   

6 KATALOGER OG BROCHURER 

6.1 De i MBM & MAB A/S’s kataloger og brochurer anførte illustrationer og tekniske data er de på udarbejdelsestidspunktet 
gældende forhold. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke 
som en mangel. Der forbeholdes ret til ændringer heri uden varsel. 

7 TEGNINGER OG BESKRIVELSER 

7.1 Alle immaterielle rettigheder, tegninger, skitser, forslag, tekniske specifikationer, beskrivelser mv. er MBM & MAB A/S’s 
ejendom og må ikke uden MBM & MAB A/S’s skriftlige tilladelse kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder eller 
bringes til udførelse. 
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7.2 Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, f.eks. vægt, mål, volumen, styrke, 
belastnings evne, ydeevne, overflade, materialer mv., angivet f.eks. i kataloger, brochurer eller andet reklamemateriale 
fra MBM & MAB A/S, er kun vejledende.  

8 TEKNISK RÅDGIVNING  

8.1 Såfremt MBM & MAB A/S uden særskilt beregning af vederlag har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med 
dimensionering og design af Leverance, er denne rådgivning alene af vejledende karakter og uden ansvar for MBM & 
MAB A/S.  

8.2 Har MBM & MAB A/S udarbejdet statistiske beregninger med tilhørende tegninger baseret på Købers materiale, har 
Køber det fulde ansvar for eventuelle fejl og mangler i således anvendt materiale og bærer således selv ansvar og risiko 
for de fejl og mangler dette forårsager. Rigtigheden af fremsendt materiale er MBM & MAB A/S ikke forpligtet til at 
vurdere.   

9 LEVERING 

9.1 Levering sker Ab fabrik (Incoterms 2010), fra MBM & MAB A/S’s lager medmindre andet fremgår udtrykkeligt af 
ordrebekræftelse eller anden aftale.  

10 FORSINKET LEVERING 

10.1 Ved MBM & MAB A/S’s forsinkelse skal Køber reklamere straks og specificeret på skrift, ellers mister Køber enhver 
misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.  

10.2 Ved overskridelse af leveringstidspunktet, der skyldes andre forhold end de i punkt 15 nævnte begivenheder eller 
Købers handlinger eller undladelser, er Køber berettiget til kræve erstatning for de dokumenterede direkte ekstra 
omkostninger, som er forårsaget af forsinkelsen og erstatningen kan aldrig overstige 10 % af købesummen for den 
forsinkede del af leverancen. 

10.3 Køber er ikke berettiget til at hæve købet som følge af MBM & MAB A/Ss forsinkelse. 

10.4 MBM & MAB A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste dagbods- eller 
konventionalbodsstraf, pålagt Køber eller tredjemand, avancetab eller lign. indirekte tab eller følgeskade erstatning. 

11 KØBERS FORSINKELSE 

11.1 Såfremt Køber er i forsinkelse med betalinger, har MBM & MAB A/S 1) ret til at tilbageholde fremtidige leverancer indtil 
betaling sker, 2) kræve betryggende sikkerhed for fremtidige betalinger samt at 3) få meddelt tidsfristforlængelse 
svarende til Købers betalingsforsinkelse.  

11.2 Køber er forpligtet til at dække enhver udgift, MBM & MAB A/S har i denne forbindelse, herunder til eventuel 
opbevaring af produkter, omkostninger til inkasso ved advokat m.m. 

12 EJENDOMSFORBEHOLD 

12.1 Det solgte forbliver MBM & MAB A/S’s ejendom indtil hele købesummen i henhold til aftalen er erlagt. 

13 MANGLER OG REKLAMATION 

13.1 Køber skal straks, når levering er sket, gennemgå det leverede og sikre sig, at det er intakt og i overensstemmelse med 
det aftalte. Reklamationer skal afgives straks manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og 
det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler Køber gør gældende. I modsat fald mister Køber enhver 
misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationen fritager ikke Køber for at betale købesummen til den 
aftalte forfaldstid. 

13.2 Hvis der ikke foreligger nogen mangel, som MBM & MAB A/S bærer ansvaret for, har MBM & MAB A/S ret til 
godtgørelse for det eventuelle arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har medført.  

13.3 Ved mangler, har MBM & MAB A/S ret til inden for rimelig tid – og efter eget valg -  at foretage afhjælpning, 
udskiftning/omlevering.  

13.4 Hvis MBM & MAB A/S ikke opfylder punkt 13.3, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt disse 
salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen og 
kræve erstatning for de direkte omkostninger og tab, der forårsaget af den mangelfulde leverance.  
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13.5 MBM & MAB A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste dagbods- eller 
konventionalbodsstraf, pålagt køber eller tredjemand, avancetab eller lign. indirekte tab eller følgeskade erstatning, 
som følge af konstaterede mangler.  

13.6 MBM & MAB A/S’s erstatningsansvar kan desuden aldrig overstige 10 % af købesummen eksklusiv moms på den af 
leverancen som er mangelfuld. 

13.7 MBM & MAB A/S´s leverance af glas sker i henhold til ”Vejledning for tolerancer – Thiele Glas Standarder” som er en del 
af aftalegrundlaget med køber. 

14 PRODUKTANSVAR 

14.1 MBM & MAB A/S er kun ansvarlig for personskade og tingskade forvoldt af det solgte, hvis det bevises, at skaden 
skyldes fejl eller forsømmelser begået af MBM & MAB A/S eller af andre, som MBM & MAB A/S har ansvaret for. 

14.2 Ansvaret kan overfor Køberen ikke overstige det til enhver tid værende maksimum på MBM & MAB A/S’s 
produktansvarsforsikring pt. DKK 15.000.000.MBM & MAB A/S er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er 
fremstillet af Køber, eller produkter hvori Købers produkter indgår. 

14.3 MBM & MAB A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste dagbods- eller 
konventionalbodsstraf, pålagt Køber eller tredjemand, avancetab eller lign. indirekte tab eller følgeskade erstatning som 
følge af produktansvarsskade.  

14.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal den pågældende part skriftligt 
underrette den anden part herom.   

15 FORCE MAJEURE 

15.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen 
urimeligt byrdefuld: 

• arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering 
eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør 
og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved 
eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. 

15.2 Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne 
forudses ved indgåelsen af aftalen. 

15.3 Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved 
skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse vil blive hindret i mere end 6 måneder af en 
begivenhed, som nævnt i punkt 15.1. 

16 LOVVALG OG VÆRNETING 

16.1 Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist med Køber.  

16.2 Tvister afgøres ved voldgift nedsat i henhold til regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed.  


