
A minde ige 
betinge ser 
for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk 
udstyr i og mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Udgivet i 201 7 afDI, Danmark, Teknologiateollisuus, Finland, Norsh Industri, Norge 
og Teknikf oretagen, Sverige. 

Anvendelse. Defmitioner 
1. Disse almindelige betingelser finder anvendelse, safremt 
parterne skriftligt eller pa anden made har indgaet aftale herom. 
Eventuelle fravige lser fra betingelserne skal aftales skriftligt for at 
blive gaddende. 

Den eller de genstande, som s<Elgeren i henhold til parternes 
aftale skallevere, benrevnes i disse betingelser "Produktet" . 
Udtrykket omfatter ogsa dokumentation og software i henhold til 
punkterne 4- 7. 

Nar udtrykket "skriftlig(t)" anvendes i disse betingelser, betyder 
det et dokument underskrevet afbegge parter eller brev, telefax, 
e-mail, eller andre kommunikationsformer, som parterne har 
aftalt. 

Produktinformation 
2. Oplysninger i markedsf0ringsmateriale, prislister og anden 
produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen ud
trykkelig henviser til dem. 

Dokumentation og information 
3. AI dokumentation vedmrende Produktet eller dettes fremstil
ling, som f0r eller efter aftalens indgaelse overlades fra den ene 
part til den an den, forb liver den overladen de parts ejendom. 

Modtagen dokumentation eller information rna ikke uden den 
anden parts samtykke anvendes til andet end det, der var formalet 
med overladelsen. Med undtagelse af sadan dokumentation som 
nrevnes i punkt 4 rna den ikke uden samtykke fra den anden part 
kopieres, udleveres eller bringes til tredjemands kundskab. 

4. Srelgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne 
k0beren med et eller et st0rre aftalt antal eksemplarer af sadan 
dokumentation, som er t ilstr<Ekkeligt udf0rlige til. at k0beren 
kan udf0re montering, idrifts<Ettelse, drift og vedligeholdelse
herunder l0bende reparationer - af Produktet. Srelgeren har dog 
ikke pligt til at udlevere dokumentation, som ligger til grund fo r 
fremstilling af Produktet eller reservedele. 

I det omfang deter tilladt i henhold til relevant lovgivning, kan 
srelgeren med k0berens samtykke opfylde ovennrevnte forpligtel
ser ved at g0re dokumentationen tilgrengelig i elektronisk form. 

Software 
5. Med software menes i disse betingelser den software, der 
indgar i Produktet og som bestar af leverand0rsoftware og/eller 
underlicensieret software. 

Leverand0rsoftware er software, som srelgeren har rettighederne 
til. Underlicensieret software er software, som tredjemand har ret
tighederne til, og som srelgeren med dennes tilladelse overdrager 
k0beren brugsret til. 

6. Safremt andet ikke er aftalt, har k0beren en tidsubegr<Enset 
ikke-eksklusiv ret til at bruge leverand0rsoftwaren ved anvendelse 
af Produktet. K0beren kan overdrage de nne brugsret til sen ere 
erhververe afProduktet. Safremt andet ikke er aftalt, beholder 
srelgeren rettighederne tilleverand0rsoftware, ogsa selv om 
softwaren er frembragt srerskilt for k0beren. K0beren har ret til pa 
eget ansvar at fo retage sadanne tilpasninger i leverand0rsoftware, 
som ligger inden for Produktets almindelige anvendelsesformal. 

Med de begrrensninger, som matte vrere aftalt mellem rettig
hedsindehaveren og srelgeren, har k0beren en tidsubegrrenset 
ikke-eksklusiv ret til at bruge underlicensieret software ved 
anvendelsen af Produktet og til at overdrage denne brugsret til 
sen ere erhververe af Produktet. Srelgeren skat sen est ved aftalens 
indgaelse skriftligt underrette k0beren om sadanne begrrens
ninger. K0beren kan kun foretage tilpasninger i underlicensieret 
software, safremt dette er srerskilt aftalt. 

7. Medmindre andet er aftalt, er srelgeren ikke forpligtet til at 
stille kildekoden til softwaren til radighed for k0beren. Med min
dre andet er aftalt , er srelgeren heller ikke forpligtet til at Ievere 
opdaterede versioner af softwaren t il k0beren. 

Leveringspreve 
8. Safremt der er aftalt leveringspr0ve, skal pr0ven udf0res der, 
hvor Produktet fremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. Sa
fremt tekniske krav til pr0ven ikke er angivet i aftalen, skal denne 
udf0res i overensstemmelse med normal praksis indenfor ved
kommende industribranche i det land, hvor Produktet fremstilles. 

9. Srelgeren skal skriftligt varsle k0beren om en leveringspmve 
i sa god tid, at k0beren kan vrere til stede. Safremt k0beren har 
modtaget et sadant varsel, kan leveringspmve afholdes, selv om 
k0beren ikke er reprresenteret ved pmven. 

S<Elgeren skat f0re protokol over leveringspmven. Pmveprotokol
len skal sendes til k0beren . Medmindre k0beren beviser noget an
det, skal pmveprotokollen anses for at give en korrekt beskrivelse 
af leveringspmvens gennemf0relse og af dennes resultat. 

10. Siifremt Produktet ved leveringspmven viser sig ikke at vrere 
kontraktm<Essigt, skal S<Elgeren sa hurtigt SOffi muligt s0rge for, 
at dette bringes i overensstemmelse med aftalen. Pa k0berens 
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forlangende skal ny leveringspn21ve derefter udf0res, medmindre 
afvigelsen var ubetydelig. 

11. Medmindre an den fordeling er aftalt, skal s<elgeren b<ere aile 
omkostninger ved leveringspr0ver, sam udf0res der, hvor Pro
duktet fremstilles. K0beren b<erer dog aile omkostninger for sine 
repr<esentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse 
med sadanne leveringspr0ver. 

Leveringsklausul 
12. Er der aftalt en leveringsklausul, skal denne fortolkes i 
henhold til de ved aftalens indgaelse gaddende INCOTERMS®. 
Er ingen leveringsklausul s<erskilt aftalt, skallevering ske "FCA" 
(Frit Fragtf0rer) pa s<elgerens sted eller pa en and en af ham anvist 
plads. 

Leveringstid. Forsinkelse 
13. Safremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt 
har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, 
anses dette tidsrum at l0be fra aftalens indgaelse. 

14. Finder s<elgeren, at han ikke kan Ievere i rette tid, eller rna for
sinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrun
det ophold give k0beren skriftlig meddelelse herom og samtidig 
angive arsagen til forsinkelsen samt sa vidt muligt det tidspunkt, 
hvor levering paregnes at kunne finde sted. U ndlader s<elgeren at 
give sadan meddelelse i tide, skal han, uanset bestemmelserne i 
punkterne 16 og 17, erstatte k0beren de merudgifter, denne paf0-
res og sum han ellers ville kunne have undgaet. 

15. Leveringstiden skat forl<enges i det omfang, som det efter om
st<endighederne er rimeligt, safremt leveringen forsinkes af nogen 
af f0lgende arsager: 
- en handling eller en undladelse fra k0berens side, eller 
- s<elgerens afbrydelse af aftalens opfyldelse i henhold til punkt 

21, andet stykke, eller 
- en anden omst<endighed, sam k0beren b<erer ansvaret for, eller 
- af en omst<endighed, sam i henhold til punkt 45 udg0r en 

ansvarsfrihedsgrund. 

Leveringstiden skal forl<enges, selv om arsagen til forsinkelsen 
indtr<effer efter udl0bet af den oprindeligt aftalte leveringstid. 

16. Hvis s<elgeren ikke leverer Produktet i rette tid, er k0beren 
berettiget til konventionalbod fra det tidspunkt, hvor levering 
skulle have fundet sted. 

Konventionalboden skal udg0re 1 pet. af den aftalte k0besum for 
hver pabegyndt uge forsinkelsen varer. Er kun en del afProduktet 
forsinket, skal konventionalboden beregnes af den del af k0be
summen, sam kan henf0res til den del afProduktet, sam pa grund 
af forsinkelsen ikke kan tages i brug. 

Konventionalboden kan ikke overstige 10 pet. af dette beregnings
grundlag. 

Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt pakrav fra 
k0beren, dog tidligst nar Produktet i sin helhed er leveret eller pa 
det tidspunkt, hvor k0beren h<ever aftalen i henhold til punkt 17. 

K0beren fortaber sin ret til konventionalbod, siifremt han ikke har 
fremsat skriftligt krav he rom in den seks maneder efter, at levering 
skulle have fundet sted. 

17. Siifremt k0beren pa grund af forsinkelsens varighed er blevet 
berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 16, og 
Produktet fortsat ikke leveres, kan k0beren ved skriftlig medde
lelse til s<elgeren kr<eve levering og fasts<ette en sidste rimelig frist, 
sam ikke kan v<ere kortere end en uge. 
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Safremt s<elgeren ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette 
ikke skyldes forhold, sam k0beren b<erer ansvaret for, kan k0be
ren ved skriftlig meddelelse til s<elgeren h<eve aftalen for sa vidt 
angar den del af Produktet, sam ikke kan tages i brug sum f0lge af 
forsinkelsen. 

K0beren har, siifremt han siiledes h<ever aftalen, tillige krav pa 
erstatning for det tab, han har lidt ved s<elgerens forsinkelse, i det 
om fang tabet overstiger den maksimale konventionalbod, han 
har kunnet kr<eve i henhold til punkt 16. Denne erstatning kan 
ikke overstige 10 pet. af den del af den aftalte k0besum, sam kan 
henf0res til den del af Produktet, for hvilken aftalen h<eves. 

K0beren har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til s<elgeren, 
at hreve aftalen, safremt det star klart, at der vii indtrreffe en for
sinkelse, sam i henhold til reglerne i punkt 16 ville give k0beren 
ret til maksimal konventionalbod. Ved en sadan oph<evelse har 
k0beren ret til save! maksimal konventionalbod sam erstatning i 
henhold til dette punkts tredje stykke. 

Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 16 og ophrevelse 
med begrrenset erstatning i henhold til dette punkt 17 er ethvert 
krav fra k0beren i anledning af s<elgerens forsinkelse udelukket. 

18. Finder k0beren, at han ikke vii kunne modtage Produktet pa 
det aftalte tidspunkt, eller rna forsinkelse fra hans side anses sam 
sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give srelgeren skriftlig 
meddelelse herom og samtidig angive arsagen til forsinkelsen 
samt sa vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelse paregnes at 
kunne finde sted. 

Undlader k0beren at modtage Produktet pa det aftalte tidspunkt, 
er han desuagtet forpligtet til at erlregge enhver af levering be
tinget betaling, sam om levering afProduktet havde fundet sted. 
Srelgeren skal s0rge for, at Produktet oplagres pii. k0berens reg
ning og risiko. Safremt k0beren kr<ever det, skal srelgeren forsikre 
Produktet for k0berens regning. 

19. Medmindre k0berens i punkt 18 angivne undladelse skyldes 
noget i punkt 45 nrevnt forhold , kan srelgeren skriftligt krreve, at 
k0beren modtager Produktet in den for en rimelig frist. 

Undlader k0beren, af arsager sam srelgeren ikke b<erer ansvaret 
for, at tage imod Produktet inden for fristen , har s<elgeren ret til 
ved skriftlig meddelelse til k0beren at hreve aftalen for den leve· 
ringsklare del af Produktet, som pa grund af k0berens undladelse 
ikke er blevet leveret. Srelgeren har i sii.dant tilfrelde ret til erstat
ning for den skade, som k0berens undladelse har paf0rt ham. Er
statningen kan ikke overstige den del af den aftalte k0besum, som 
kan henf0res til den del afProduktet, for hvilken aftalen hreves. 

Betaling 
20. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske mod faktura med 
30 dages betalingsfrist fra fakturadato. 

Medmindre andet er aftalt, skat den aftalte k0besum med tillreg 
af eventuel mervrerdiafgift faktureres med 40 pet. ved aftalens 
indgii.else og den resterende del ved Produktets levering. 

21. Betaler k0beren ikke rettidigt, har srelgeren fra forfaldsdagen 
krav pa morarente med den rentesats, som g<elder i henhold til 
lovgivning om renter ved forsinket betaling i srelgerens land. Srel
geren har desuden ret til kompensation for sine faktiske inddrivel
sesomkostninger. 

Betaler k0beren ikke rettidigt, eller stiller k0beren ikke rettidigt 
aftalte sikkerheder, har srelgeren endvidere ret til, efter at have gi
vet k0beren skriftlig meddelelse herom, at afbryde sin opfyldelse 
af aftalen, indtil betaling sker eller aftalte sikkerheder stilles. 



22. Safremt keberen ikke efter tre maneder har betalt det forfald
ne bel0b, har srelgeren ret til ved skriftlig meddelelse til k0beren 
at h.-eve aftalen. Srelgeren har da, udover hvad der felger af punkt 
21, f0rste stykke, ret til erstatning for den skade han har lidt. 
Erstatningen kan ikke overstige den aftalte kebesum. 

Ejendomsforbehold 
23. Produktet forb liver srelgerens ejendom, indtil betaling er 
erlagt fuldt ud i den udstrrekning, et sadant ejendomsforbehold er 
gyldigt i henhold til den relevante lovgivning. 

Ansvar for mangler 
24. Srelgeren er forpligtet til at afhjrelpe aile mangler ved Pro
duktet, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstil
ling, ved at foretage reparation eller udskiftning i overensstem
melse med punkterne 25- 36 nedenfor. 

Nar srelgeren er ansvarlig for en mangel ved Produktet, har han et 
tilsvarende ansvar for skade pa Produktet, som manglen forar
sager. 

Srelgerens ansvar om fatter ikke mangler, som er forarsaget af 
materiale, som er tilvejebragt af keberen, eller af konstruktioner, 
der er foreskrevet eller specificeret af denne. 

25. Srelgerens ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes arsager, 
opstaet efter at risikoen for Produktet er gaet over pa k0beren. 
Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, som opstar som felge af, 
at driftsforholdene afviger fra det, som er forudsat i aftalen eller 
af ukorrekt anvendelse afProduktet. Det om fatter heller ikke 
mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller ukorrekt 
montering foretaget af k0beren, rendringer foretaget uden srel
gerens skriftlige samtykke eller reparationer, som k0beren har 
udfert pa fejlagtig made. Endelig omfatter ansvaret ikke normal 
slitage og forringelse. 

26. Srelgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 
et ar fra den dag, Produktet blev leveret. Anvendes Produktet 
mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsm<es
sigt. 

27. Ved udskiftning eller reparation i henhold til punkt 24, 
patager srelgeren sig de samme forpligtelser for udskiftningsdele 
og reparerede dele, som g.-elder for det oprindelige Produkt i et 
tidsrum af et ar. For Produktets evrige dele forlrenges den i punkt 
26 nrevnte ansvarsperiode kun med det tidsrum, Produktet ikke 
har kunnet anvendes som felge af mangler, som srelgeren er 
ansvarlig for. 

28. K0beren skal give skriftlig meddelelse om en mangel til 
srelgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig og i 
intet tilfrelde senere end to uger efter, at den i punkterne 26 og 27 
nrevnte ansvarsperiode er udl0bet. Meddelelsen skal indeholde en 
beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Safremt keberen ikke 
skriftligt giver meddelelse til srelgeren om en mangel inden for de 
ovenfor angivne frister, fortaber k0beren sin ret til at frems~tte 
krav i anledning af manglen. 

Safremt der er grund til at antage, at manglen kan medf0re risiko 
for skade, skal sadan meddelelse gives straks. Gives meddelelsen 
ikke straks, fortaber k0beren sin ret til at frems<ette krav som f0lge 
af skade pa Produktet, som kunne vrere undgaet, safremt sadan 
meddelelse var blevet givet. 

29. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra k0beren i hen
hold til punkt 28, skal srelgeren afhjrelpe manglen uden ugrundet 
ophold. Afhj~lpningsarbejdet skal udt0res pa tidspunkter, sa 
k0berens virksomhed ikke forstyrres i un0digt omfang. Srelgeren 
skal selv b.-ere de med afhjrelpningen forbundne omkostninger i 
henhold til reglerne i punkterne 24-36. 

Afhjrelpningen skal udf0res der, hvor Produktet befinder sig, med
mindre srelgeren under hensyntagen til begge parters interesse 
finder det mere hensigtsm<essigt, at Produktet sendes til ham eller 
til et af ham udpeget sted. 

Safremt manglen kan afhj::elpes ved udskiftning eller reparation 
af en mangelfuld del, og hvis demontering og montering af delen 
ikke kr::ever srerlig fagkundskab, kan s::elgeren kr::eve, at den man
gelfulde del sendes til ham eller til et af ham udpeget sted med 
henblik pa udskiftning eller reparation. S::elgeren har i et sadant 
tilfrelde npfyldt sin forpligtelse vedrerende manglen, nar han har 
leveret en udskiftningsdel eller en repareret del til k0beren. 

30. K0beren skal for egen regning s0rge for, at s::elgeren har fri 
adgang til Produktet samt foresta ethvert indgreb i andet udstyr 
end Produktet, der er nedvendig for at kunne afhjrelpe manglen. 

31. Enhver transport og forsendelse i forbindelse med afhjrelp
ning af mangler skal ske pa srelgerens regning og risiko. 

K0beren skal f0lge srelgerens instruktioner om transport- og 
forsendelsesmade. 

32. K0beren skal b::ere de meromkostninger, som srelgeren pa£0-
res ved afhjrelpning af mangler som f0lge af, at Produktet befinder 
sig pa et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted 
for srelgerens leverance til k0beren eller- hvis et sadant ikke er 
angivet -leveringsstedet. 

33. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 24, skal 
stilles til srelgerens disposition og bliver hans ejendom. 

34. Safremt k0beren har afgivet en sadan meddelelse, som n::evnt 
i punkt 28, og det viser sig, at der ikke forligger nogen mangel, 
som srelgeren brerer ansvaret for, har srelgeren ret til godtg0relse 
for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har pafert 
ham. 

35. Safremt srelgeren ikke rettidigt opfylder sine forpligtelser 
i henhold til punkt 29, kan k0beren skriftligt give s::elgeren en 
sidste, rimelig frist for opfyldelse, som ikke kan vrere kortere end 
en uge. Har s::elgeren ikke opfyldt sine forpligtelser inden udl0bet 
af den tastsatte frist, kan k0beren efter eget valg: 
a) pa s::elgerens regning og risiko udf0re eller lade udf0re de til tag, 

som er n0dvendige for at afhjrelpe manglen forudsat, at han g0r 
dette pa en fornuftig og rimelig made, eller 

b) krreve forholdsmressigt afslag, dog h0jst 20 pet. af den aftalte 
k0besum, eller 

c) safremt manglen er v::esentlig, h::eve aftalen ved skriftlig medde
lelse til srelgeren. K0beren har ogsa ret til at h.-eve aftalen, 
safremt manglen efter tiltag som n::evnt under a) fortsat er 
v<esentlig. K0beren kan ved ophrevelse krreve erstatning for sit 
tab, dog h0jst 20 pet. af den aftalte k0besum. 

36. Uanset bestemmelserne i punkterne 24-35 g~lder srelgerens 
mangelsansvar ikke for nogen del afProduktet lrengere end et ar 
fra afslutningen af den ansvarsperiode, som f0lger af punkt 26, 
f0rste s::etning, eller fra afslutningen af nogen an den ansvarsperio
de, som parterne matte have aftalt. 

37. Srelgeren har ikke noget ansvar for mangler udover det i 
punkterne 24-36 forskrevne. 

lmmaterialretskr.enkelser 
38. Medmindre andet er aftalt, skal srelgeren i henhold til 
punkterne 39-42 holde k0beren skadesl0s for sa vidt angar 
erstatningskrav fra tredjemand, som begrundes med, at Produktet 
kr~nker patent, ophavsret eller anden immaterialrettighed, som 
er beskyttet i Danmark, Finland, Norge, Sverige eller i noget andet 
land, som parterne s<erskilt har aftalt. 
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39. Srelgeren er ikke ansvarlig for immaterialretskrrenkelser, som 
er en f0lge af: 
- at Produktet anvendes i et andet land end dem, som f0lger af 

punkt 38, eller 
at Produktet anvendes pa en made, som 
afviger fra det, der er aftalt, eller som srelgeren ikke burde have 
forudset, eller 
at Produktet anvendes sarnmen med udstyr eller software, som 
ikke er leveret af srelgeren, eller 
at k0beren har foretaget rendringer i Produktet. 

Srelgeren er heller ikke ansvarlig for immaterialretskrrenkelser, 
som udelukkende er en f0lge af, at Produktets udformning eller 
konstruktion er foreskrevet og specificeret af k0beren. 

40. Im0degaelse af de i punkt 38 nrevnte krav skal ske for srelge
rens regning. Srelgeren skal endvidere godtg0re k0beren sadanne 
bel0b, som denne ved retskraftig dom eller ved forlig godkendt af 
srelgeren er blevet palagt at betale. 

Srelgeren er kun ansvarlig, safremt k0beren uden ugrundet ophold 
underretter srelgeren om krav, han har modtaget, og k0beren 
overlader det til srelgeren at bestemme, hvorledes kravet skal 
im0degas. 

41. Viser der sig at foreligge en krrenkelse af patent, ophavsret 
eller anden immaterialrettighed, som srelgeren i henhold til 
punkterne 38 og 39 er ansvarlig for, skal srelgeren, efter at han har 
modtaget underretning i henhold til punkt 40, andet stykke, uden 
ugrundet ophold efter eget valg: 
- sikre k0beren ret til fortsat at bruge Produktet, eller 
- rendre Produktet saledes, at krrenkelsen ikke lrengere forelig-

ger, eller 
- erstatte Produktet med et andet produkt med tilsvarende funk

tion, som brugen af ikke indebrerer nogen krrenkelse. 

Srelgeren har en tilsvarende forpligtelse , nar k0beren skriftligt 
har underrettet ham om, at der foreligger en krrenkelse af patent, 
ophavsret eller anden immaterialrettighed, uden at tredjemand 
har fremsat krav mod k0beren. 

42. Safremt srelgeren ikke rettidigt opfylder sine forpligtelser i 
henhold til punkt 41 , kan k0beren skriftligtgive ham en sidste 
rimelig frist, som ikke kan vrere kortere end en uge, til at opfylde 
forpligtelserne. Har srelgeren ikke opfyldt sine forpligtelser inden 
for fristen, kan k0beren efter eget valg: 
a) pa srelgerens regning og risiko udf0re eller lade udf0re n0dven

dige tiltag svarende til de, som angives i punkt 41, f0rste stykke, 
forudsat, at han g0r dette pa en rimelig og fornuftig made, eller 

b) safremt krrenkelsen medf0rer vresentlig ulempe for ham, hreve 
aftalen ved skriftlig meddelelse til srelgeren. K0beren har tillige 
ret til at hreve aftalen, safremt ulempen efter udf0relsen af de 
under a) nrevnte til tag stadig er vresentlig. 

Ansvar for tingskade forvoldt af Produktet 
43. Srelgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af Produktet pa 
fast ejendom eller l0s0re eller for f0lgerne af sadan skade, safremt 
skaden indtrreffer, mens Produktet er i k0berens besiddelse. 
Srelgeren er heller ikke ansvarlig for skader pa produkter, der er 
fremstillet af k0beren, eller pa produkter, hvori k0berens produk
ter indgar. 

K0beren skal holde srelgeren skadesl0s i den udstrrekning, 
srelgeren pa.Jregges ansvar over for tredjemand for sadan skade 
eller sadant tab, som srelgeren i henhold til f0rste stykke ikke er 
ansvarlig for. 

De nrevnte begrrensninger i srelgerens ansvar grelder ikke, hvis 
han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 
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Fremsretter tredjemand krav mod srelgeren eller k0beren om 
erstatning for skade eller tab i henhold til dette punkt, skal den 
anden part straks underrettes skriftligt herom. 

Srelgeren og k0beren er gensidigt forpligtede til at lade sig sags0ge 
ved den domstol eller voldgiftsret, som be handler erstatningskrav, 
der er rejst mod en af dem pa grundlag af en skade eller tab, som 
pastas forarsaget afProduktet. Det indbyrdes for hold mellem 
k0beren og srelgeren skal dog altid afg0res i henhold til punkt 48. 

Generel ansvarsbegr.ensning 
44. Parterne har ikke no get ansvar over for hinanden ud over det, 
der er fastsat i disse betingelser. Dette grelder ethvert tab, som en 
part kan !ide, sa som driftstab, tabt fortjeneste og andre 0konomi
ske konsekvenstab eller indirekte tab. 

Den i f0rste stykke nrevnte begrrensning af parternes ansvar 
g;elder ikke, hvis en part har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 
Ansvarsbegrrensningen grelder heller ikke i tilfrelde af en parts 
misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til punkt 3, andet 
stykke, eller for ansvar for immaterialretskrrenkelser i henhold til 
punkterne 38-42. 

Ansvarsfrihed (force majeure) 
45. F0lgende omst<endigheder medf0rer ansvarsfrihed, safremt 
de forhindrer aftalens opfyldelse eller g0r opfyldelsen urimeligt 
byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver and en omst;endighed, som 
parterne ikke er herre over, sasom brand, naturkatastrofer og 
ekstreme naturf;enomener, krig, mobilisering eller militrerindkal
delser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglreggelse, handels
og valutarestriktioner, opr0r og uroligheder, mangel pa transport
midler, almindelig vareknaphed, indskrrenkninger i tilf0rslen 
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra 
underleverand0rer, som sky Ides nogen af de i dette punkt n;evnte 
omstrendigheder. 

Dei f0rste stykke nrevnte omstrendigheder medf0rer kun an
svarsfrihed, safremt deres indvirkning pa aftalens opfyldelse ikke 
kunne forudses ved aftalens indgaelse. 

46. Det piihviler den part, der ~<msker at paberabe sig nogen an
svarsfrihedsgrund som nrevnt i punkt 45, uden ugrundet ophold 
skriftligt at underrette den anden part om dens opstaen og oph0r. 

Ved force majeure hos k0beren skal denne drekke de omkostnin
ger, som srelgeren padrager sig for at sikre og beskytte Produktet. 

47. Uanset hvad der i 0vrigt f0lger af disse betingelser, kan enhver 
af parterne hreve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden 
part, safremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 maneder af 
en ansvarsfrihedsgrund som nrevnt i punkt 45. 

Tvister. lovvalg 
48. Tvister i anledning af aftalen og alt, som har sammenhreng 
hermed skal afg0res ved voldgift i henhold til de lovregler om 
voldgift, der grelder i s;elgerens land. Hvis det omtvistede bel0b 
eksklusiv mervrerdiafgift ikke overstiger 50.000 EUR, eller det 
tilsvarende bel0b i aftalevalutaen, skal tvisten dog afg0res ved de 
almindelige domstole i srelgerens land. 

49. Aile tvister i anledning af aftalen skal bed0mmes efter Ioven i 
s;elgerens land. 
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