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§1 Tilbud og accept:

Alle i tilbud og ordrebekræftelser anførte priser angives i DKK 
ekskl. moms. FLONIDAN tager forbehold for eventuelle tryk-, 
beregningsfejl og øvrige fejl i afgivne tilbud. Acceptfristen 
for de af FLONIDAN afgivne tilbud er 30 dage fra den på  
tilbuddet anførte dato. FLONIDAN forbeholder sig ret til inden 
for acceptfristen at tilbagekalde endnu ikke accepterede 
tilbud. Kundens ordrer er først accepteret, når FLONIDANs 
skriftlige ordrebekræftelse foreligger. Hvis udefrakommende  
omstændigheder medfører prisstigninger på min. 5% af den 
samlede tilbuds- eller ordrepris, forbeholder FLONIDAN sig 
ret til at regulere afregningsprisen tilsvarende.

§2 Betalingsbetingelser:

FLONIDANs betalingsbetingelser er, medmindre andet er 
skriftligt aftalt fakturadato + 30 dage, netto. Ved betaling 
senere end forfaldsdato beregnes morarenter p.t. på 1,50 % 
pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis bagud.

§3 Priser:

Varernes pris skal være FLONIDANs opgivne pris eller, hvis 
ingen pris er opgivet (eller den opgivne pris ikke længere 
er gældende), den pris, der er opført i den af FLONIDAN  
offentliggjorte prisliste, som var gældende på datoen for 
accept af ordren. Priserne er eksklusive importtold, moms og 
andre skatter og afgifter, som kan blive pålagt varerne.

§4 Levering & forsendelse:

Alle leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens 
ønsker. Leverings-tider er ansat efter vores bedste skøn, 
men FLONIDAN påtager sig ingen forpligtelser med hensyn 
til nøjagtig overholdelse af den bekræftede eller ønskede 
leveringstid.

Levering sker ab fabrik (EXW), med mindre andet er 
skriftligt aftalt. FLONIDAN kan efter kundens anmodning 
arrangere transporten for kundens regning og risiko til enhver  
destination, hvortil der kan benyttes bane, skib, lastbil eller fly.

§5 Annullering og returnering:

Annullering af en ordre kan kun ske efter skriftlig aftale  
mellem FLONIDAN og kunden. Endvidere forbeholder  
FLONIDAN sig ret til at debitere kunden alle omkostninger, 

som måtte påføres FLONIDAN som følge af kundens ønske 
om annullering.

Returnering kan ikke påregnes tilladt senere end 3 måneder 
efter levering, og kunden kan ikke påregne at blive krediteret 
mere end 70% af den debiterede værdi. Enhver returnering 
skal være påført oprindeligt fakturanummer og leverings 
tidspunkt. Der tillades aldrig returnering af specialprodukter, 
produkter som er specialfremstillet til den pågældende 
kunde eller produkter, hvor der er foretaget specifikations 
ændringer. Returnering af produkter til FLONIDAN sker for 
kundens regning og risiko.

§6 Emballering:

Emballagen tages ikke retur, hvor den er indregnet i prisen, 
specialfremstillet til den pågældende leverance, eller 
hvor der er tale om engangsemballering. Emballage, der  
debiteres særskilt, tages kun retur mod forudgående aftale 
og senest 3 mdr. efter leveringstidspunktet.

§7 Garanti:

Fra fakturadato ydes 12 måneders garanti på leverede 
produkter. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. 
Garantien er betinget af kundens overholdelse af betalings 
betingelserne. Hvis kunden på tidspunktet for garanti  
begivenhedens indtræden er i restance, bortfalder garantien. 
Ændres, installeres eller benyttes leverede produkter i strid 
med de af FLONIDAN fastsatte forskrifter og udleverede  
vejledninger, bortfalder garantien. Det er ligeledes 
en forudsætning for garantien, at produktet bruges i  
overensstemmelse med normalt anerkendt praksis.  
Konstateres der mangler ved leverede produkter inden for 
garanti perioden, er kunden pligtig at sende disse fortoldet, 
cif/ddp til FLONIDAN. 

FLONIDAN er herefter berettiget og forpligtet til efter 
eget valg enten at reparere produkterne eller foretage 
omlevering, såfremt disse er behæftet med mangler  
omfattet af garantien. FLONIDAN overtager de udskiftede  
dele. Returnering af produkter repareret eller omleveret i 
henhold til garantien betales af FLONIDAN.

FLONIDAN erstatter ikke driftstab, avancetab, tidstab eller 
lignende indirekte tab som følge af mangler på produkter. 
Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end 
de anførte gældende over for FLONIDAN. 
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§8 Produktansvar:

FLONIDAN er ikke ansvarlig for forurening af eller igennem 
luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting, der 
anvendes erhvervsmæssigt.

FLONIDAN er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller 
løsøre, som opstår medens den solgte vare er i kundens 
besiddelse. FLONIDAN er ej heller ansvarlig for skade på 
produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, 
hvori den solgte vare indgår, herunder fast ejendom eller som 
den solgte vare anvendes til fremstilling, behandling eller 
forarbejdning af.

I øvrigt kan FLONIDANs ansvar for skade på fast ejendom og 
løsøre ikke overstige kr. 500.000 for hver skadeårsag, som 
FLONIDAN er ansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod FLONIDAN eller  
kunden om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf, 
eller hvis en af parterne får formodning om, at et krav kan blive 
rejst, skal vedkommende straks underrette den anden part.

§9 Forbehold (force majeure):

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt 
de forhindrer FLONIDAN i at opfylde en kontrakt eller gør 
opfyldelsen urimelig byrdefuld: Brand, eksplosion, natur 
katastrofe, epidemi, krig,  oprør, uroligheder, undtagelses  
tilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, 
beslaglæggelser, valutarestriktioner, im- eller eksportforbud, 
strejke, lockout eller andre omstændigheder af tilsvarende 
karakter udenfor FLONIDANs herredømme, hvad enten de gør 
sig gældende hos FLONIDAN eller hos FLONIDANs leverandør.

§ 10 Intellektuel ejendom

Kunden anerkender FLONIDANs eksklusive rettigheder og 
ejendomsret til FLONIDANs varemærker, logoer og anden 
mærkning i relation til produkterne samt til alle vejledninger 
og dokumenter, som leveres af FLONIDAN i relation til  
produkterne (samlet benævnt “FLONIDAN Mærker”) og vil på 
intet tidspunkt foretage eller foranstalte nogen handling eller 
situation, som er i strid med eller på nogen måde forringer 

eller er medvirkende til at forringe disse rettigheder eller 
denne ejendomsret. 

Kunden anerkender, at FLONIDAN gør krav på og forbeholder 
sig alle rettigheder og begunstigelser, som ydes under 
national og international lov om intellektuel ejendomsret, 
til al Intellektuel ejendom i relation til Produkterne.  
“Intellektuel ejendom” betyder al intellektuel ejendom og/
eller alle ejendomsrettigheder, som uden begrænsning  
omfatter alle udviklings- og ophavsrettigheder til opfindelser,  
patenter, patentansøgninger samt knowhow til alle produkter,  
processer, metoder, maskiner, produktioner, design,  
materialesammensætninger og alle nye eller brugbare 
forbedringer af disse samt alle ophavsrettigheder,  
varemærker, varedesign- og servicemærkerettigheder og  
alle rettigheder vedrørende forretningshemmeligheder,  
computersoftware, data og databaser samt masker. 

Kunden har ikke bemyndigelse til at foretage ændringer, 
tilføjelser, forbedringer, forandringer, eller modifikationer 
af nogen art i forhold til produkterne. Hvad enten de er  
bemyndigede eller ikke bemyndigede, vil alle sådanne 
ændringer, tilføjelser, forbedringer, forandringer og  
modifikationer af nogen art i forhold til produktet, som 
måtte foretages af kunden, komme FLONIDAN til gode, og  
FLONIDAN har de fulde rettigheder og den fulde ejendomsret 
til disse. De i dette afsnit beskrevne rettigheder og forpligtelser 
gælder også efter den konkrete aftales ophør.

§11 Værneting & lovvalg:

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem  
FLONIDAN og kunden skal endeligt og bindende for  
begge parter afgøres af Sø- og Handelsretten i Danmark, i  
overensstemmelse med dansk ret, medmindre anden skriftlig 
aftale forefindes.

Skulle en eller flere af ovennævnte bestemmelser blive 
tilsidesat helt eller delvist ved en domstolsafgørelse eller 
ved ændring af lovgivningen, betyder dette ikke, at salgs- og 
leveringsbetingelserne bortfalder i deres helhed, men at de 
ændres i overensstemmelse med domstolsafgørelsen og/
eller lovændringen.  

***


