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ALMINDELIGE SALGS- OG  

LEVERINGSBETINGELSER 

 

 

1. Aftalegrundlag 

 

Nedenstående bestemmelser er – for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt – gældende for 

MILA Beslag A/S’ (MILA) leverancer af varer og går forud for eventuelle betingelser i 

købers ordre, herunder købers almindelige købsbetingelser. 

 

2. Priser 

 

Alle anførte priser i salgstilbud og andet materiale er opgivet ekskl. moms og andre 

offentlige afgifter, såvel eksisterende som eventuelt kommende, samt andet udenfor MILA’s 

kontrol. I tidsrummet efter indgåelsen af aftalen om køb og indtil levering forbeholder 

MILA sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel i det omfang der sker ændringer i 

råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, vareskatter og -afgifter, toldsatser, import-

/eksportafgifter, valutakurser, olietillæg, fragtomkostninger eller andre forhold udenfor 

MILA’s kontrol, som fordyrer leveringen af MILA’s varer. 

 

3. Tilbud/ordrer og accept af tilbud 

 

Tilbud vil, såfremt andet ikke er aftalt med køber, altid være baseret på de på tilbudsdagen 

gældende priser.  

 

Salgstilbud fremsat af MILA bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til MILA inden 

4 uger fra tilbudsdatoen, medmindre en anden acceptfrist er angivet i salgstilbuddet.  

 

4. Levering 

 

For alle aftaler gælder, at levering finder sted på vilkår Ex Works på MILA’s adresse i 

henhold til gældende Incoterms. Varer sælges inklusive emballage, men eksklusive paller og 

rammer og anden ydre emballage, som særskilt belastes køber. 

 

Den opgivne leveringstermin er vejledende og angiver tidspunktet for varens forventede 

afsendelse fra MILA.  

 

For alle ordrer på over DKK 3.000,- pr. leverance påtager MILA sig at arrangere transport 

på købers vegne fragtfrit overalt i Danmark dog undtaget Færøerne og Grønland og sørge 

for afsendelse. For ordrer på under DKK 3.000,- pr. leverance påføres et fragttillæg beregnet 
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i henhold til MILA’s fragttabel for leverancer i Danmark. For ordrer på under DKK 750,- pr. 

leverance påføres herudover endvidere et ekspeditionsgebyr på DKK 75,-. 

 

Eksportordrer - herunder leverancer til Færøerne og Grønland men undtaget leverancer til 

Sverige, Norge og Finland - leveres Ex Works. 

 

Specielt for Sverige, Norge og Finland gælder det, at MILA for så vidt angår ordrer til 

Sverige og Norge syd for polarcirklen på over DKK 6.000,- pr. leverance og ordrer til 

Sverige og Norge nord for polarcirklen samt til Finland på over DKK 10.000,- pr. leverance 

påtager sig at arrangere transport på købers vegne fragtfrit. Ordrer under disse 

beløbsgrænser leveres Ex Works. Alle sendinger til Norge sendes DDP, men 

fortoldningsgebyret belastes køber. 

 

Alle eksportordrer på beløb svarende til under DKK 2.500,- pr. leverance påføres et 

ekspeditionsgebyr svarende til DKK 75,-.  

 

I alle tilfælde og uanset om MILA har påtaget sig at sørge for afsendelse af varer, sker 

afsendelsen for købers risiko. 

 

MILA vælger en transportør, som skal udføre fragten. MILA påtager sig ikke noget ansvar 

for lastning og sikring af varer i transportmidlet, forsinkelse eller beskadigelse af varerne, 

når dette forhold er forårsaget af omstændigheder, der er indtruffet efter leverancen er 

overgivet til transportøren. Endvidere påtager MILA sig ikke noget ansvar for forsinkelse, 

når forholdet skyldes uforudselige leveringshindringer eller vanskeligheder, herunder 

svigtende eller mangelfulde leverancer fra vore sædvanlige inden- og udenlandske 

leverandører, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, ildsvåde, strejke, lock-out, 

blokade og andre arbejdskonflikter, samt i øvrigt alle forhold der ligger udenfor vor kontrol, 

og som kan forsinke eller hindre levering af varen.  

 

Konsekvenstab, følgetab, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab som følge af 

leveringsforsinkelse kan ikke kræves erstattet uanset årsagen. 

 

5. Mangler, undersøgelsespligt og reklamation 

 

Såfremt varen eller dele heraf er mangelfuld på grund af materialefejl eller 

fabrikationsfejl, der kan henføres til uagtsomhed fra MILA’s side, yder MILA i en 12 

måneders periode regnet fra leveringsdagen erstatning svarende til varens fakturerede pris 

eller foretager vederlagsfri omlevering eller reparation af varen eller dele heraf efter MILA’s 

valg.  

 

MILA’s ansvar er udtrykkeligt begrænset til den ovenfor anførte erstatning, 
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omlevering eller reparation, og MILA kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller 

indirekte skader eller tab, derunder konsekvenstab, følgetab, driftstab, avancetab, tidstab og 

lignende opstået som følge af mangler. 

 

Anvendes varen til andre formål end det i MILA’s salgsmateriale angivne, kan MILA ikke 

holdes ansvarlig for mangler.  

 

Det påhviler køber at undersøge den leverede vare for mangler umiddelbart ved levering og 

senest – hvis køber ikke selv afhenter varen hos MILA – når varen er fremkommet til køber. 

 

Hvis varen ikke svarer til de af MILA givne oplysninger, eller ikke er af den sædvanlige 

kvalitet for en sådan vare, er køber forpligtet til at reklamere senest inden 3 dage efter 

manglen er, eller burde have været, opdaget, og i alle tilfælde senest 7 dage fra levering 

regnet fra det tidspunkt, varen er fremkommet til køber, hvis køber ikke selv har afhentet 

varen hos MILA. 

 

Reklamation skal ske skriftligt og indeholde en beskrivelse af manglen. Overskrides de i 

dette pkt. 5 nævnte frister, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.  

 

6. Byggeleveranceklausul 

 

Ved materialeleverancer til byggeri i Danmark, hvorom særlig aftale om udvidelse af 

ansvarsperioden skriftligt er aftalt med MILA, gælder desuden følgende regler: 

 

MILA’s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, 

hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog 

senest 6 år efter leveringen til køber.  Såfremt det må anses som godtgjort, at et krav 

vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan 

gennemføres mod køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan 

gøres gældende direkte mod MILA. Også i sådanne tilfælde kan MILA kun gøres ansvarlig 

for mangler i det omfang MILA’s egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det 

omfang, det følger af MILA’s eget kontraktforhold med køber, herunder særligt disse salgs- 

og leveringsbetingelser. 

 

MILA anerkender dog i de i dette pkt. 6 omtalte tilfælde, at kunne sagsøges sammen med 

køber eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. 

 

Sagen behandles i så fald ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 
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7. Ansvar i øvrigt, herunder produktansvar 

 

MILA er kun ansvarlig for person- og tingsskade forårsaget af de solgte varer, såfremt varen 

er anvendt og monteret i overensstemmelse med vore anvisninger og under iagttagelse af 

god håndværksmæssig skik og brug og såfremt bevises, at skaden skyldes fejl eller 

forsømmelser, som MILA er ansvarlig for. Ansvar for de nævnte skader anerkendes kun i de 

tilfælde, hvor der kan påvises fejl begået af MILA, de i selskabet ansatte medarbejdere eller 

den, som har fremstillet det pågældende produkt.  

 

MILA’s produktansvar for tingsskade er begrænset til i alt DKK 5.000.000 pr. år. 

 

MILA er i intet tilfælde ansvarlig for – eller hæfter for - konsekvenstab, følgeskader, 

driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, omkostninger til midlertidig flytning 

etc., herunder dagbøder, der gøres gældende som følge af en produktansvarsskade. 

 

Skulle MILA blive pålagt produktansvar overfor tredjemand som følge af købers videresalg 

eller anden anvendelse af MILA’s vare, er køber forpligtet til at friholde MILA i samme 

omfang, som MILA’s ansvar er begrænset i medfør af bestemmelserne efter disse salgs- og 

leveringsbetingelser. 

 

8. Annullering af ordrer 

 

Annullering af ordrer forudsætter skriftlig accept fra MILA. Købers ønske om annullering af 

ordrer skal meddeles MILA skriftligt. En annullering er først accepteret, når MILA’s 

skriftlige accept foreligger. Såfremt det drejer sig om varer, som MILA normalt ikke 

lagerfører, kan annullering ikke finde sted, medmindre MILA’s leverandør er indforstået 

hermed. 

 

9. Returnering 

 

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Returnering sker for købers 

regning og risiko. Såfremt køber har returneringsret, skal varen leveres tilbage i ubeskadiget 

stand og original emballage, idet den i modsat fald kan afvises. Specielt fremstillede varer 

tages ikke retur. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes minimum 20 % af 

fakturaprisen på de returnerede varer, dog minimum DKK 150,-. Endvidere kan MILA 

beregne sig et tillæg for eventuel nødvendig oppudsning, ompakning, etc. 
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10. Betaling 

 

Betalingsbetingelser angives på følgesedler, ordrebekræftelser og fakturaer. 

MILA er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne 

betaling med 2 % pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter 

forfaldsdag. 

 

Køber er uberettiget til i noget tilfælde at foretage modregning i MILA’s krav på betaling 

for købte varer, medmindre at modkravet skriftligt er anerkendt af MILA. 

 

11. Lovvalg og værneting 

 

Enhver tvist vedrørende leverancer fra MILA skal afgøres under anvendelse af dansk ret og 

ved voldgift i Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed efter de til enhver tid af 

voldgiftsretten fastsatte regler. 

 

Helsingør, 2018 


