
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPO TECH A/S 
 

 

 

1.  AFTALEGRUNDLAGET 

Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer fra Compo Tech, medmindre andet er 
aftalt og bekræftet skriftligt af Compo Tech og går forud for eventuelle bestemmelser i købers or-
dre/accept, herunder købers eventuelle almindelige indkøbsbetingelser m.v. 
 

2. TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALE 

Tilbud fremsat af Compo Tech bortfalder, såfremt overensstemmende og rettidig accept ikke er Compo 
Tech i hænde senest 2 uger fra tilbudets dato. Såfremt accept fremsendes elektronisk bærer køber 
risikoen for, at accepten er tilgængelig hos Compo Tech inden fristens udløb, ligesom acceptens 
rettidige fremkomst er betinget af, at accepten er fremsendt i et format, der er læsbart hos Compo Tech. 
Eventuel aftale er først indgået, når Compo Tech har afsendt skriftlig ordrebekræftelse.  
Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data og kapaciteter, der fremgår af kataloger, 
prospekter, cirkulærer, annoncer etc. er omtrentlige og vil kun være bindende for Compo Tech, såfremt 
tilbuddet eller aftalen direkte henviser til disse. 
 

3. TEGNINGER, BESKRIVELSER OG VÆRKTØJER 

Alle tegninger, tekniske dokumenter og værktøjer, beregnet til fremstilling, som før eller efter aftalens 
indgåelse overlades til køber forbliver Compo Tech’s ejendom. Uden skriftligt samtykke fra Compo 
Tech må det nævnte materiale ikke anvendes af køber og ej heller kopieres, reproduceres, overgives til 
eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab, medmindre det udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, 
at nævnte materiale skal overgå til at være købers ejendom. 
Alle tegninger, tekniske dokumenter og værktøjer, beregnet til fremstilling af de varer, som skal leveres 
til køber, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til Compo Tech forbliver købers ejendom. 
Uden skriftligt samtykke fra køber må det nævnte materiale ikke anvendes af Compo Tech og ej heller 
kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. 
Intellektuelle rettigheder til produkter udviklet af Compo Tech, det være sig produktionsmetoder eller 
fysiske konstruktioner m.v., tilhører Compo Tech, medmindre andet er aftalt skriftligt i hvert enkelt 
tilfælde. 
 

4. LEVERINGSTIDER 

Compo Tech bestræber sig på kortest mulig leveringstid. Leveringstidspunktet kan tidligst fastsættes, 
når ordren er fuldt klarlagt og alle tre nedenstående betingelser er opfyldt: 
aftale er indgået i henhold til pkt. 2 
Compo Tech modtager en i aftalen medtaget betaling/bankgaranti, der skal erlægges/stilles inden 
produktionen igangsættes og alle købers specifikationer for ordrens produktion er Compo Tech i hænde 
Hvis forsinkelse med leverancen skyldes nogle af de omstændigheder, der er nævnt under afsnittet om 
force majeure, jf. punkt. 10, eller købers handling og undladelse, forlænges levetiden i det omfang 
Compo Tech finder dette fornødent og forudsat, at udskydelsen i øvrigt er sagligt begrundet. Compo 
Tech har dog til hver en tid krav på at forlænge leveringstiden i lige så lang tid, som hindringen har 
bestået. 
Den anførte leveringstid er kun at betragte som vejledende, og Compo Tech er i intet tilfælde pligtig til 
at betale erstatning af nogen art i anledning af forsinket levering. I de tilfælde, hvor der ikke er nævnt 
nogen fast leveringstid i aftalen, og parterne ikke kan blive enige herom, har hver part efter 6 måneder 
ret til at anlægge retssag i henhold til de regler, der er fastlagt i afsnittet om tvister og lovvalg, for at 
fastlægge en rimelig tid for levering på, og det således fastsatte leveringstidspunkt skal betragtes som 
værende fast for den i aftalen aftalte leverance. 
Undlader køber at modtage den aftalte leverance på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at 
erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af den pågældende styring havde fundet 
sted. Compo Tech vil da opbevare leverancen for købers regning og risiko. Medmindre køberens 
undladelse skyldes noget i afsnit om Force Majeure (pkt. 10) nævnt forhold, er Compo Tech berettiget 
til skriftligt at kræve, at køberen modtager leverancen inden for en rimelig frist, hvor Compo Tech er 
berettiget til at fastsætte denne frist med et minimumsvarsel på 14 dage. Undlader køber at gøre dette 
inden for et sådant tidsrum, er Compo Tech berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber, og uden først 
at få rettens tilladelse, at hæve aftalen og søge leverancen afsat til tredjemand. Compo Tech har da ret til 
erstatning for det tab, som købers misligholdelse har medført. 
 

5. PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG RISIKOOVERGANG 

Compo Tech forbeholder sig ret til regulering af prisen ved ændring af materialepriser, arbejdsløn, 
valutakurser samt evt. statsindgreb m.v. Prisen kan således reguleres for de nævnte stigninger i perioden 
fra aftalens indgåelse til den dag, hvor der faktisk leveres. 
Køber kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning. 
Såfremt køber på leveringstidspunktet er i restance med betalinger for tidligere leverancer, eller såfremt 
køber ikke rettidigt har foretaget forudbetaling/stillet bankgaranti, jf. pkt. 5b, er Compo Tech efter eget 
valg uden varsling berettiget til at udskyde levering eller ophæve enhver aftale med køber og har 
herudover ret til at kræve sit tab erstattet, idet Compo Tech uden dokumentation for særskilt tab ved 
annullering på grund af købers misligholdelse er berettiget til at afkræve køber et annulleringsgebyr. 
Annulleringsgebyret er, medmindre andet skriftligt er aftalt i ordrebekræftelsen, fastsat til betaling for 
de timer, der er præsteret på leverancen indtil annulleringens modtagelse samt betaling for særskilte 
indkøb med et tillæg på 15% af indkøbsprisen, og idet Compo Tech, med mindre køber ønsker den 
ufærdige leverance og særskilt indkøbte materialer returneret, vil være berettiget til at destruere 
leverancen senest 30 dage efter annulleringens modtagelse, eller alternativt at søge denne afhændet til 
tredjemand. For individuelt producerede varer er annulleringsgebyret fastsat til 25% af fakturabeløbet 
excl. eventuelle omkostninger til fragt, toldafgifter m.v. 
 

5. EJENDOMSFORBEHOLD 

Det leverede forbliver Compo Tech’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at 
tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Compo Tech’s ejendomsret eller sådanne andre 
rettigheder. 
 

6. ANSVAR FOR MANGLER 

Compo Tech er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller 
fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af det leverede i overensstemmelse med 
nedenstående. 
Compo Tech’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig indenfor 5 år fra leveringstidspunktet og 
forudsat, at Compo Tech inden samme frist har modtaget skriftlig reklamat ion fra køber vedlagt behørig 
dokumentation for manglen. 
Køber er forpligtet til straks ved leverancens modtagelse og inden ibrugtagning eller implementering i 
øvrige produkter at undersøge, hvorvidt leverancen for så vidt angår kvalitet og omfang stemmer 
overens med det aftalte. Reklamation over eventuelle mangler, der er eller burde være konstateret af 
køber i forbindelse med en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og inden 1 måned efter kundens 
modtagelse af leverancen. 
Såfremt køberen ikke skriftligt underretter Compo Tech om en mangel indenfor de fr ister, som er 
angivet i dette punkt mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Efter at have 
modtaget skriftlig meddelelse fra køber i henhold til ovenstående skal Compo Tech afhjælpe manglen 
uden ugrundet ophold. Compo Tech skal selv bære omkostningerne herved. Compo Tech bestemmer, 
hvorledes afhjælpningsforanstaltningerne gennemføres, idet Compo Tech dog må sikre sig, at afhjælp-
ningen ikke forvolder køberen uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlige ulempe. 
Compo Tech’s ansvar omfatter ikke fejl/mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt af køber eller i 
konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. Compo Tech’s ansvar for mangler er 
betinget af, at leverancen anvendes korrekt. Compo Tech’s ansvar omfatter i særdeleshed ikke mangler, 
som skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber eller tredjemand, 
ændringer i leverancen, som ikke er foretaget med Compo Tech’s skriftlige samtykke, eller reparationer 
som køber eller tredjemand har udført på mangelfuld måde. Compo Tech er ikke erstatningsansvarlig 
for noget økonomisk tab som eventuelle mangler måtte forårsage, inklusive, men ikke begrænset til 
skade på fast ejendom, driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab. 
Compo Tech A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet ind irekte 
tab 
Compo Tech’s ansvar omfatter ikke mangler, der er forårsaget af normal slidtage eller fo rringelse.  
Compo Tech bærer ikke ansvaret for produktets egnethed til bestemte formål. 
Compo Techs eventuelle rådgivning i forbindelse med købers henvendelse er alene at betragte som 
værende af vejledende karakter, og Compo Tech påtager sig således ikke noget særskilt ansvar herfor. 
Compo Tech’s økonomiske ansvar er i øvrigt begrænset til et beløb svarende til den samlede kontrak t-
sum for den mangelfulde leverance. 

7. PRODUKTANSVAR 

Compo Tech’s produktansvar reguleres af lov om produktansvar med de indskrænkninger, der følger 
nedenfor.  
Compo Tech er ikke ansvarlig for produktansvarsskader, der rammer selve det leverede produkt. Compo 
Tech er ej heller erstatningsansvarlig for produktionsskader, der kan henregnes under kategorien 
erhvervstingskade, der opstår, mens produkterne er i købers besiddelse. Compo Tech er ikke ansvar for 
skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori Compo Tech’s produkter indgår 
som delprodukt. Compo Tech er ikke ansvarlig, hvis det bevises, at Compo Tech ikke har bragt 
produktet i omsætning, at produktet af Compo Tech hverken er fremstillet, frembragt, indsamlet eller 
bragt i omsætning som led i erhvervsvirksomhed, at defekten skyldes, at produktet skal være i overens-
stemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlig myndighed, eller at det på grundlag af den 
videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt 
at opdage defekten. Compo Tech er ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt 
skaden, ikke var til stede på det tidspunkt, hvor produktet blev bragt i omsætning.  I den udstrækning 
Compo Tech måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde 
Compo Tech skadesløs i det omfang Compo Tech ansvar er begrænset i henhold til de foregående afsnit. 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal 
denne part straks skriftligt underrette den anden herom. 
 

8. FORCE MAJEURE OG ANSVARSFRIHED 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhin-
drer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, 
såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, myndighedsforbud, embargo, oprør 
og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, 
restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse fra leverancer fra underleverandører, som 
skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller forhold Compo Tech i øvrigt ikke kunne 
have forudset i forbindelse med aftalens indgåelse. 
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i ovennævnte 
punkt, straks skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. 
Hvis nogen af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens rette opfyldelse, vedvarer i 6 måneder, 
har Compo Tech ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til køber og uden først at indhente 
rettens tilladelse. 
 

9. TVISTER OG LOVVALG 

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved Retten i Herning. 
Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne, dels i relation til nærværende almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser, dels i relation til parternes samhandel i øvrigt, afgøres i øvrigt efter danske 
retsregler, medmindre forholdet er reguleret i nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt parternes 
aftalegrundlag i øvrigt. 
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