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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

FOR SICK A/S 

 

1.  Aftalegrundlaget 

1.1 Alle leverancer sker på grundlag af disse salgs- og leve-

ringsbetingelser, der finder anvendelse, medmindre anden 
skriftlig aftale er indgået.  

1.2 Såfremt køber i forbindelse med ordrens afgivelse har 

anvendt særlige købsbetingelser, skal sådanne anses for til-
sidesat ved SICKs fremsendelse af disse salgs- og leve-

ringsbetingelser. 

 

2.  Tilbud/ordrer 

2.1 Alle salgspriser er angivet i DKK ekskl. moms, skat og 

andre offentlige afgifter.  
2.2 Elektrisk og mekanisk installation samt programmering af 

tilbudte komponenter er ikke indeholdt i de anførte priser. 

2.3 Prisangivelser i kataloger, prislister og lignende er vejleden-

de og kan ændres af SICK uden varsel.  

2.4 Tilbud afgivet af SICK er alene bindende for SICK i 30 

dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet i 
tilbuddet. 

2.5 Ved væsentlige forhøjelser på materiale, afgifter, told, fragt, 

valutakurser eller andre forhold, som ligger uden for SICKs 
kontrol og indflydelse forbeholdes ret til tilsvarende prisfor-

højelser indtil leveringsdagen. 

2.6 Forøges SICKs omkostninger som følge af købers forhold, 
kan SICK kræve godtgørelse herfor. 

2.7 Alle ordrer og/eller mundtligt indgåede aftaler er ikke 
bindende for SICK, medmindre sådanne af SICK efterføl-

gende bekræftes skriftligt. 

 

3.  Fakturering og betaling 

3.1 Betaling skal ske kontant ved levering, medmindre andre 

betalingsbetingelser er aftalt, eksempelvis 30 dage netto 

kontant. 

3.2 Såfremt betalingsbetingelser ikke overholdes, forrentes 

tilgodehavendet med 2 % pr. påbegyndt måned af den til en-
hver tid skyldige saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne 

renter, dog minimum med kr. 100.  

3.3 Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber 
reklamerer for fejl eller mangler. Alternativt skal køber de-

ponere købesummen i tilfælde af at der påberåbes fejl eller 

mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til 
at betale for den del af leverancen, som ikke er behæftet 

med fejl eller mangler. 

3.4 Alle tillægsomkostninger, herunder transportomkostninger, 
bankgebyrer samt eventuelle afgifter i forbindelse med ud-

levering af transportdokumenter eller andre afgifter, betales 

særskilt af køber. 
 

4.  Ejendomsforbehold 

4.1 De leverede produkter tilhører SICK, indtil købesummen 

samt tillægsomkostninger er betalt. Køber er derfor uberetti-

get til at sælge, pantsætte eller på anden måde indrømme 

tredjemand rettigheder over varen i strid med ejendomsfor-
beholdet. 

 

5.  Levering 

5.1 Levering sker ved produkternes overgivelse til køber. 

 

6.  Forsinkelse 

6.1 Uanset aftalt leveringstid er enhver endelig opgivet leve-

ringsdato omtrentlig. 

 

7.  Risikoovergang 

7.1 Medmindre andet er aftalt, overgår risikoen for produkternes 

hændelige undergang eller forringelse ved levering.  
 

8.  Mangler/reklamation 

8.1 Køber er pligtig straks ved modtagelsen at kontrollere, at 

den modtagne leverance er i overensstemmelse med aftalen 

og skriftligt eller telefonisk reklamere overfor SICK senest 2 

arbejdsdage efter modtagelsen, hvis leverancen er behæftet 
med fejl eller mangler. 

8.2 Hvis den leverede vare senere viser sig at være behæftet 

med fejl eller mangler, skal køber gøre dette gældende 
skriftligt eller telefonisk hurtigst muligt og senest 2 år fra 

levering efter konstatering af fejlen eller manglen.  

8.3 Ved SICKs konstatering af at det leverede er mangelfuldt, 
har SICK valgfrihed mellem at foretage omlevering eller af-

hjælpning af manglen og/eller yde køber forholdsmæssigt 

afslag i købesummen for den værdiforringelse, som manglen 
påfører varen.  

8.4 Produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale 

og ved angivelse af oplyst returnummer, der vedlægges 
sammen med fakturakopi. En forudsætning er, at produktet 

er ubrugt og i original ubeskadiget emballage. Der fratræk-

kes en dekort på min. 15% af produktets fakturerede pris, 
afhængig af produktets stand og alder.  

Produkter med en faktureret pris på under kr. 500,- tages ik-

ke retur. Ligeledes tages kundeunikke produkter ikke retur. 
Enhver returnering af produkter sker for købers regning og 

risiko.  

 

9. Skader og tab og ansvarsbegrænsning 

9.1 SICKs erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige den af 

SICK fakturerede pris. 

9.2 SICK er aldrig erstatningsansvarlig for købers indirekte 

skader eller tab, herunder drifts- og avancetab eller andre 

følgeskader. 
9.3 SICK er kun ansvarlig for produktskader i det omfang, 

ansvar følger af produktansvarsloven.  

 

10.  Produktskader 

10.1 I tilfælde af at produktskade og krav om erstatning for denne 

rejses overfor en af parterne, er denne forpligtet til omgåen-
de at underrette den anden part herom. 

 

11.  Force majeure 

11.1 SICK er ikke ansvarlig for undladelse af at opfylde sine 

forpligtelser eller nogen del af nærværende, hvis den mang-

lende opfyldelse er forårsaget af omstændigheder, som 
SICK ikke er herre over så som brand, krig, beslaglæggelse, 

valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, op-

rør/uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vare-

knaphed, arbejdskonflikter, manglende eller mangelfulde le-

verancer fra tredjemand, herunder SICKs’ leverandører, fejl 

fra fragtførere, speditører, restriktioner på drivkraft samt øv-
rige hindringer, over hvilke SICK ikke har rådighed. 

11.2 Såfremt en sådan situation opstår, suspenderes parternes 

rettigheder og pligter i op til 1 måned, hvorefter parterne frit 
kan annullere aftalen for den del af leverancen, som er ramt 

af force majeure. 

 

12. Eksportbegrænsninger 

12.1 Køber er forpligtet til at overholde de til enhver tid gælden-

de regler om eksportkontrol ved videresalg af produkter le-
veret af SICK.  

 

13. Ophavsret 

13.1 Medmindre andet er aftalt, må software og anden dokumen-

tation, som er omfattet af SICK’s eller tredjemands ophavs-
ret, ikke på nogen måde kopieres eller på anden måde kræn-

kes.  

13.2 Undtaget fra forbuddet i pkt. 13.1. er sikkerheds- og reser-
vekopier, kopier til arkiveringsformål for køber, til udskift-

ning af fejlbehæftede kopier eller kopiering til fejlsøgning.   

13.3 Såfremt der overfor køber rejses krav med henvisning til at 
produkter, som er leveret af SICK, krænker tredjemands op-

havsret, påtager SICK at holde køber skadesløs for erstat-

ningskrav pålagt køber i henhold til dom eller forlig, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt: 

 Køber - skriftligt straks efter kravet er rejst - underret-

ter SICK om sagen 

 SICK har kontrollen med sagens førelse og alle for-

handlinger om sagens afgørelse eller forlig 

 Køber er indforstået med at SICK enten opnår ret for 

køber til fortsat at anvende de leverede produkter, el-
ler ændrer eller udskifter samme, således at de ikke 

længere medfører en krænkelse. 

 

14.  Værneting/lovvalg 

14.1 Søgsmål mod SICK skal ske ved Sø og Handelsretten i 

København, subsidiært ved Københavns Byret og afgøres 
efter dansk ret. 
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