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1 Anvendelse 

1.1 Enhver levering fra AgriFarm Construction A/S, CVR-nr. 35 68 03 81 (herefter benævnt ”AgriFarm”) sker på grundlag af nærværende salgs- og 

leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler vedrørende levering af produkter (herefter benævnt ”Leverancer”) mellem AgriFarm og Køber. 

Betingelserne tilsidesætter alle aftaler og sædvaner mellem Parterne, som er i strid med betingelserne medmindre Agrifarm konkret skriftligt godkender 

andet.  

2 Aftaleindgåelse 

2.1 Ethvert tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet.   

2.2 Kun ordrer, som AgriFarm skriftligt har accepteret ved ordrebekræftelse eller ved indgåelse af entreprisekontrakt, er bindende for AgriFarm.   

3 Priser  

3.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af AgriFarm udarbejdede prislister, er ekskl. moms og andre offentlige afgifter. 

4 Betalingsbetingelser 

4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt er betalingsbetingelserne følgende: Senest 120 dage før den aftalte leveringsdag betales 60 % af købesummen, senest 

30 dage før den aftalte leveringsdag betales 30 % af købesummen og senest på den aftalte leveringsdag betales 10 % af købesummen. AgriFarm er 

berettiget til at kræve uigenkaldelig anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut til sikkerhed for betaling af tilgodehavender herunder også 

tilgodehavender der ikke er forfaldne. 

4.2 Ved forsinket betaling opkræver AgriFarm morarente af det forfaldne beløb med 2 % per løbende måned.  

5 Tegninger og beskrivelse 

5.1 Alle immaterielle rettigheder, tegninger, skitser, forslag, tekniske specifikationer, beskrivelser mv. er AgriFarms ejendom og må ikke uden AgriFarms 

skriftlige tilladelse kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder eller bringes til udførelse. 

5.2 Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, f.eks. vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne, ydeevne, overflade, 

materialer mv., angivet f.eks. i kataloger, brochurer eller andet reklamemateriale fra AgriFarm, er kun vejledende.  

6 levering 

6.1 Levering sker ab fabrik, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelse eller anden aftale.  

6.2 Leveringstidspunktet opgives af AgriFarm tilnærmelsesvis og fremgår af ordrebekræftelse eller anden aftale. Såfremt forsinkelse med levering skyldes 

de i punkt 10 nævnte begivenheder eller Købers handlinger eller udeladelser, forlænges leveringstiden tilsvarende.  

7 Forsinket levering 

7.1 Ved AgriFarms forsinkelse skal Køber reklamere straks og specificeret på skrift, ellers mister Køber enhver misligholdelses beføjelse i anledning af 

forsinkelsen.  

7.2 Ved overskridelse af leveringstidspunktet, der skyldes andre forhold end de i punkt 10 nævnte begivenheder eller Købers handlinger eller undladelser, 

betaler AgriFarm en bod svarende til 1 ‰ af købesummen, eksklusiv moms, alle afgifter, transportomkostninger, forsikringer og lign., pr. påbegyndt uge 

efter den aftalte leveringsdato. Boden kan dog maksimalt udgøre 10 % af købesummen, som anført. Konventionalboden kan derudover ikke overstige 

Købers dokumenterede direkte ekstra omkostninger ved forsinkelsen. 

7.3 Køber er ikke berettiget til at hæve købet som følge af AgriFarms forsinkelse. 

7.4 Der ydes i tilfælde af forsinkelse ingen erstatning tab herunder for driftstab, dags- eller konventionalbodsstraf pålagt Køber, tabt avance, andet lignende 

indirekte tab, følgeskader eller andre omkostninger, udover den under punkt 7.2 nævnte bod på grund af forsinkelse, som udgør Købers eneste 

misligholdelsesbeføjelse som følge af forsinkelse. 
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8 Mangler og reklamation 

8.1 Køber skal straks, når levering er sket, gennemgå det leverede og sikre sig, at det er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. Reklamationer skal 

afgives straks manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler Køber 

gør gældende. I modsat fald mister Køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationen fritager ikke Køber for at betale 

købesummen til den aftalte forfaldstid. 

8.2 Hvis der ikke foreligger nogen mangel, som AgriFarm bærer ansvaret for, har AgriFarm ret til godtgørelse for det eventuelle arbejde og de omkostninger, 

reklamationen unødigt har medført.  

8.3 Ved fejl eller mangler, har AgriFarm ret til inden for rimelig tid – og efter eget valg -  at foretage afhjælpning, udskiftning/omlevering, give 

forholdsmæssigt afslag eller betale erstatning af mangelfulde dele.  

8.4 Hvis AgriFarm ikke opfylder punkt 8.3, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt disse salgs- og leveringsbetingelser berettiget til 

at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen og kræve erstatning med de begrænsninger, som i øvrigt følger af disse salgs og 

leveringsbetingelser.  

8.5 AgriFarm er under ingen omstændigheder forpligtet til at yde erstatning for driftstab, dags- eller konventionalbodsstraf, pålagt Køber, tabt avance eller 

andet lignende indirekte tab eller erstatning for følgeskader, som følge af konstaterede mangler. AgriFarms erstatningsansvar kan desuden aldrig overstige 

10 % af købesummen eksklusiv moms. 

9 Produktansvar 

9.1 AgriFarm er kun ansvarlig for personskade og tingskade forvoldt af det solgte, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af 

AgriFarm eller af andre, som AgriFarm har ansvaret for. 

9.2 Ansvaret kan overfor Køberen ingensinde overstige DKK 5.000.000. 

9.3 AgriFarm er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller hvori AgriFarms produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne 

af Købers produkter indgår. 

9.4 AgriFarm påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste dagbods- eller konventionalbodsstraf, pålagt Køber eller 

tredjemand, avancetab eller lign. indirekte tab eller følgeskade erstatning som følge af produktansvarsskade. 

9.5 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal den pågældende part skriftligt underrette den anden part herom.   

10 Force Majeure 

10.1 AgriFarm er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes en hindring uden for AgriFarms kontrol så som – men ikke begrænset 

til - krig, krigslignende situationer, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, 

eksport- og/eller importforbud, mobilisering, vejrlig, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, 

transporthindringer, herunder ishindringer, vejrlig eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen 

anden årsag, som ligger udenfor AgriFarms kontrol. 

10.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum 

svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. AgriFarm meddeler Køber 

ændringen eller den forventede ændring i leveringstid. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt 

leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 12 uger, skal såvel AgriFarm som Køberen være berettiget til at annullere aftalen, uden at 

dette kan anses for misligholdelse og uden at parterne kan gøre krav gældende. 

11 Lovvalg og værneting 

11.1 Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist med køber og værneting for enhver sag er Agrifarms hjemting.  

  

  


