Salgs- og leveringsbetingelser for AD Danmark A/S - handelskøb (B2B)
Gældende fra den 3. februar 2021.
Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter "Betingelserne") gælder for alle former for salg, tilbud og
leverancer af varer (herefter samlet benævnt "Varen"/"Varerne") foretaget af AD Danmark A/S, CVRnummer 12048033 (herefter benævnt "Sælger") til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter benævnt
"Køber").
Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser i Købers ordre, accept og/eller i
Købers generelle indkøbsbetingelser, selv i tilfælde hvor Sælger undlader at gøre indsigelse mod sådanne
modstridendende bestemmelser. Enhver fravigelse af Betingelserne, skal skriftligt accepteres af Sælger.
Informationer på Sælgers hjemmeside og i Sælgers materiale og prislister
Informationer på Sælgers hjemmeside og i Sælgers kataloger, brochurer, reklamer, fotografisk materiale,
produktbeskrivelser, prislister etc., der indeholder informationer om kapacitet, slidstyrke, ydeevne,
tekniske data, dimensioner, vægt eller lignende er ikke bindende for Sælger. Der tages forbehold for
afvigelser mellem de viste billeder, og det faktiske udseende af de enkelte Varer, for fejl og mangler i
produktbeskrivelser, trykfejl, for mangelfulde oplysninger, udsolgte/udgåede Varer og modelændringer.
Tilbud, aftaleindgåelse og bestilling over internettet
Alle aftaler indgået mellem Sælger og Køber (herefter "Kontrakter") kræver en skriftlig, herunder
elektronisk, ordrebekræftelse fra Sælger for at være bindende for Sælger.
Enhver efterfølgende ændring eller annullering af Kontrakten kræver Sælgers skriftlige accept for at være
bindende for Sælger.
Intellektuelle ejendomsrettigheder
Tegninger, skitser, designs, specifikationer, og tekniske data tilvejebragt af Sælger forbliver Sælgers
ejendom. Køber skal behandle disse oplysninger fortroligt og må ikke anvende disse til andet end det, der
var formålet med overdragelsen af informationerne til Køber, og Køber må ikke videregive, kopiere og/eller
overdrage oplysningerne til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Sælger. I tilfælde af Købers
misligholdelse af denne bestemmelse er Sælger berettiget til at kræve sit tab erstattet af Køber. Sælger er
desuden berettiget til at nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse mod Købers uberettigede
aktiviteter.
Levering
Levering sker ab lager, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved aftalt forsendelse af Varen til Køber er
leveringstiden fastsat af Sælger efter bedste skøn. Kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse
herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse
giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation af Sælger.
Medmindre andet er skriftligt aftalt må Sælger afsætte bestilte varer uden Købers kvittering herfor.
Aflæsning uden Købers kvittering eller person til at modtage Varen, afsættes for Købers risiko. Ved
forsendelse af Varen opkræves Køber et fragtgebyr pr. levering. Varen leveres normalt i engangsemballage,
som ikke tages retur. Dellevering af Varerne er tilladt, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Risikoen for Varen
Risiko for købte Varer overgår til Køber ved levering.
Priser
Priserne i Sælgers katalog og på Sælgers hjemmeside er dagsaktuelle priser, der oplyses eksklusive moms,
afgifter, told, emballage og fragt, med mindre andet konkret er angivet. Sælger forbeholder sig ret til
løbende at justere priserne som følge af ændringer i priser på Varerne fra underleverandører, øgede
produktionsomkostninger eller ændringer i offentlige afgifter, fragt, told, skatter og valutakurser.
Betalingsbetingelser
Betaling sker, hvis andet ikke er skriftligt aftalt, ved Købers modtagelse af Varen. Har Sælger ydet Køber
kredit sker betaling iht. kreditaftalen. Såfremt Køber overskrider den aftalte betalingsfrist, er Sælger
berettiget til at tilskrive renter, der beregnes pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende forfaldne
saldo inkl. renter. Skriftlige rykkere udsendes 10 dage efter forfald, og medfører et rykkergebyr på min. kr.
100,- pr. gang.
Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i Sælgers krav på betaling, med mindre
Købers modkrav skriftligt er anerkendt af Sælger eller fastslået ved dom/forlig. Reklamationer over Varen
berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede Varer. Købers tilbageholdelse
af betaling/modregning udgør i så fald væsentlig misligholdelse af Kontrakten.
Ved forsinket eller manglende betaling bortfalder Sælgers forpligtelser i anledning af reklamationer og
mangler.
Ejendomsforbehold
Sælger bevarer ejendomsretten til Varen, indtil alle tilgodehavender inklusive renter og omkostninger er
betalt, navnlig specifikke udestående saldi, som Sælger har til gode som en del af forretningsforholdet med
Køber. Sælger er berettiget til for Købers regning at forsikre Varen mod tyveri, beskadigelse, brand,
vandskade og andre skader, medmindre Køber bevisligt har tegnet en sådan forsikring. Såfremt Køber
misligholder Kontrakten, navnlig i tilfælde af betalingsmisligholdelse, er Sælger efter at have sendt et
skriftligt påkrav berettiget til at tilbagetage Varen. Dette udgør ikke tilbagetrædelse fra Kontrakten. Køber
er forpligtet til straks at underrette Sælger om alle forhold, der vedrører ejendomsforbeholdet, navnlig
foranstaltninger vedrørende udpantning i ejendom eller faktisk indgriben i ejendomsforbeholdet.
Garanti på Autoreservedele
Sælger giver 3 års garanti på fabrikations- og materialefejl på reservedele. Garantien dækker kun den/de
reservedel(e), som er behæftet med fejl. Normal slitage omfattes ikke af garantien. Garantien gælder for
normal brug af Varen. Garantien gælder ikke skader, som opstår på grund af uforsigtighed, fejlmontering,
forsømmelse, uheld, erhvervs- eller konkurrencemæssig brug, mangelfuld vedligeholdelse eller andre ydre
påvirkninger. Kvittering gælder som garantibevis. Kvittering skal altid fremvises ved garantikrav, og krav
skal være konstateret og anmeldt over for Sælger, inden for garantiperioden.
Ved udbedring af sager under garantien, yder Sælger 2 års reklamationsret på ny isatte reservedele, dog
minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.
Enhver forudsætning for dækning under garantien afgøres af, at bilen er vedligeholdt og serviceret i
henhold til producentens anvisninger samt anden dokumentation.

Dokumentation samt den garantibehæftede reservedel skal forelægges Sælger. Dokumentation er som
minimum Købers faktura fra Sælger samt Købers faktura til slutbruger.
Sælgers betingelser for Mangler og Reklamationsret er ligeledes gældende for nærværende afsnit.
Mangler og Reklamationsret
Ved levering skal Køber foretage en grundig undersøgelse af Varerne, herunder kvantum og specifikationer.
Ved konstatering af eventuelle mangler er Køber forpligtet til straks, og senest otte dage efter Varernes
modtagelse, at underrette Sælger skriftligt herom, med en detaljeret beskrivelse af manglens beskaffenhed
og omfang. Afgiver Køber ikke en sådan meddelelse til Sælger, uagtet at Køber har opdaget eller burde
have opdaget manglen, kan Køber ikke senere påberåbe sig manglen.
På alle andre varer end Autoreservedele yder Sælger iflg. Købeloven 2-års reklamationsret. Sælger er alene
ansvarlig for mangler, fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert krav mod
Sælger skal, uanset art, gøres gældende straks og uden ophold, efter konstatering, dog under hensyntagen
til afsnit om Garanti på Autoreservedele. Fakturaoplysninger skal medfølge Varen, som
"reklamationsbevis".
Kan Sælger gøres ansvarlig for en mangel, skal manglen efter Sælgers eget valg udbedres ved hjælp af
reparation eller om levering. Enhver forsendelse af Varerne i forbindelse med reparation eller om levering,
sker for Købers regning og risiko. Såfremt Varen repareres eller om leveres af Sælger, kan der ikke
fremsættes krav om erstatning som følge af manglen.
Sælger er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Sælgers ansvar
bortfalder, såfremt der uden Sælgers skriftlige godkendelse er foretaget reparation af Varen, Varen er
behandlet uhensigtsmæssigt, eller afhjælpning er igangsat uden forudgående skriftlig aftale med Sælger.
Ansvarsbegrænsning i alle andre tilfælde end produktansvar Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader.
Returnering af Varer
Returnering er kun muligt for kurante og ubrugte varer i ubeskadiget original emballage og skal altid ske
via: eshop.addanmark.dk -> Konto -> Returnering.
Returnering indenfor 14 dage efter at levering sker til 100 % købspris. Undtaget er skaffevarer og original
dele.
Sker returnering efter 14 til 30 dage efter levering er sket, er AD Danmark berettiget til efter eget valg, at
afvise returneringen og/eller beregne sig et returgebyr på 10 % af det returneredes værdi.
Sker returnering mere end 30 dage efter levering er sket, er AD Danmark berettiget til efter eget valg, at
afvise returneringen og/eller beregne sig et returgebyr på 25 % af det returneredes værdi.
Forsendelse af returvarer sker for Købers regning og risiko.
Varer med depositum skal returneres indenfor 14 dage i original emballage for den vare, som er købt med
depositum. Returnering af depositum varer efter 14 dage vil blive afvist.
Skaffevarer og originaldele tages ikke retur.

Varer som har været monteret eller er brugte krediteres ikke, og der opkræves i disse tilfælde et
håndteringsgebyr på kr. 250,00 pr. vare.
Returneringer der ikke foretages via eshop.addanmark.dk -> Konto -> Returnering bliver pålagt et
returgebyr på kr. 50,00 pr. returnering.
Erhvervs- og produktansvar
Sælger har en erhvervs- og produktansvarsforsikring. For skade på personer eller ting, der er en følge af
defekt ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Sælger dog kun i det omfang, ansvar kan pålægges
Sælger. Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte
tab. Sælgers produktansvar kan aldrig overstige Sælgers forsikringsdækning for den konkrete skade i
henhold til Sælgers produktansvarsforsikring. Begrænset til Kontraktens / ordrens værdi. Såfremt
tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktansvar over for Køber, skal Sælger straks informeres
herom. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet
til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset i medfør af disse
Betingelser.
Force Majeure
Sælger fritages fra sin forpligtelse til at levere Varen og fritages for erstatningsansvar, for så vidt og i det
omfang, at Sælger er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser som følge af forhold, som Sælger ikke
er herre over og ikke kunne forudses på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten. Force majeure omfatter,
men er ikke begrænset til krig, terror og hærværk, naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder
kraftige storme, regn, sne osv., driftsafbrydelser på stedet af enhver art, som har en forstyrrende virkning
på Varen, brand, mangel på materialer og energiforsyning, strejker eller lovlige lockouts, manglende eller
forsinkede leverancer fra Sælgers underleverandører, som skyldes force majeure, som begrebet er
defineret i dette punkt.
Såfremt en force majeure-begivenhed uden afbrydelse vedvarer i 30 dage eller mere, eller det er tydeligt,
at den vil gøre det, er begge parter berettiget til at ophæve Kontrakten ved skriftlig meddelelse til den
anden part, uden at det medføre ansvar for den ophævende part.
Generelle bestemmelser
Køber er ikke berettiget til, uden Sælgers skriftlige samtykke, at overdrage Købers kontraktlige rettigheder
eller forpligtelser i henhold til Kontrakten til tredjemand.
Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Betingelser og Kontrakten er uigennemførlige, fordi de er i strid
med ufravigelig lovgivning eller af en anden grund anses for ikke at være anerkendt, påvirker dette ikke
gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Betingelserne og Kontrakten.
Tvister og lovvalg
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne eller parternes Kontrakt,
herunder tvister vedrørende Kontraktens eksistens og gyldighed, afgøres i henhold til dansk ret med
undtagelse af dansk rets privatretlige regler.
Enhver tvist afgøres ved Retten i Kolding.

