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1. Gyldighed 

Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, servicearbejde og leverancer, 

medmindre andet er aftalt fra Mekanic A/S til enhver køber. Leveringsbetingelser er gensidigt bindende 

mellem Mekanic A/S og køber, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Mekanic A/S er ikke bundet af de af 

køber angivne vilkår, der afviger fra Salgs- og Leveringsbetingelser, medmindre sådanne betingelser er 

aftalt skriftligt mellem Mekanic A/S og køber. 

Mekanic A/S er ikke bundet af de af køber angivne vilkår, selvom Mekanic A/S ikke har gjort indsigelse mod 

sådanne vilkår. 

2. Tilbud 

Såfremt Mekanic A/S afgiver tilbud, der ikke indeholder en bestemt frist, bortfalder tilbuddet efter 30 dage 

fra datoen herfor. Indtil Mekanic A/S modtager købers accept og der foreligger en ordrebekræftelse, er 

Mekanic A/S berettiget til at indgå aftaler med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at 

købstilbuddet ophører uden yderligere varsel. 

3. Pris 

Alle priser er i DKK (Danske kroner), eksklusive moms, medmindre andet er angivet. Køber er indtil levering 

forpligtet til at acceptere prisændringer på grund af dokumenterede øgede omkostninger for Mekanic A/S 

som følge af ændringer i valutakurser, tariffer, skatter, afgifter mv i forbindelse med leverancen. For ordrer 

under 1000 DKK opkræver vi et ekspeditionsgebyr på 100 DKK 

4. Betaling 

Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne sidste betalingsdato. Såfremt leveringen udskydes på 

grund af købers forhold, er køber stadig forpligtet til at foretage enhver betaling til Mekanic A/S, som om 

leveringen var sket rettidigt, medmindre andet er skriftligt aftalt med Mekanic A/S. 

Forsinkede betalinger akkumulerer renter i henhold til gældende lovgivning. Køber er ikke berettiget til at 

modregne eventuelle modkrav mod Mekanic A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Mekanic A/S, og har 

ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav af nogen art. 

5. Ejendomsforbehold 

Mekanic A/S bevarer ejendomsretten til varerne, indtil den fulde købesum og afholdte omkostninger er 

betalt til Mekanic A/S. 

6. Levering 

Produkterne leveres Ex Works (Incoterms® 2020) fra Mekanic A/S adresse eller fra ethvert andet af 

Mekanic A/S informeret sted. Mekanic A/S vælger transportform, medmindre andet er aftalt med køber. 

Transport er købers risiko og regning.  

7. Forsinkelse 

Såfremt Mekanic A/S ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering inden for en endelig 

rimelig frist. Såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er køber berettiget til at hæve købet. Køber 

kan herudover ikke rejse krav mod Mekanic A/S på grund af forsinkelse. 
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8. Emballage 

Emballering sker så forsvarligt, som det efter sælgers bedste skøn er praktisk muligt og sker for købers 

regning, såfremt emballeringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af returneret emballage sker kun 

efter forudgående skriftlig aftale. 

9. Produktinformation 

Enhver produktinformation - uanset om den kommer fra Mekanic A/S eller en af Mekanic A/S' 

samarbejdspartnere - herunder oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i 

katalogbeskrivelsen, prospektet, annoncen osv., anses for at være illustrative og er kun bindende i det 

omfang, Mekanic A/S udtrykkeligt henviser til i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. 

Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang Mekanic A/S skriftligt bekræfter dem. 

10. Fortrolige oplysninger og fortrolighed 

Enhver information, der ikke er offentligt tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, som 

Mekanic A/S har overdraget til køber, forbliver Mekanic A/S ejendom og skal behandles som sådan af 

køber. 

Fortrolige oplysninger må ikke kopieres, gengives, overføres til tredjemand eller bruges til andre formål end 

tilsigtet uden Mekanic A/S’ skriftlige tilsagn. 

Køber er ikke berettiget til at producere produkter eller dele, der er identiske med, svarende til eller 

identiske formål med Mekanic A/S produktsortiment købt af køber, medmindre det er specifikt aftalt med 

Mekanic A/S skriftligt. 

 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder til produkterne og reservedelene, herunder, uden 

begrænsning, patenter, designs, varemærker og ophavsrettigheder tilkommer Mekanic A/S 

11. Ændringer 

Mekanic A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer i sine produkter uden varsel, hvis dette er 

muligt uden væsentlig ændring af de aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlige ændringer i 

produkternes form eller funktion. 

12. Klager 

Køber er forpligtet til at kontrollere produkter for mangler umiddelbart efter levering. Mekanic A/S, 

forpligter sig til efter eget skøn at reparere eller udskifte produkter, som viser sig at være defekte på grund 

af håndværk, konstruktion eller materialer, hvis Køber reklamerer inden for 12 måneder fra levering. 

Køber sender efter forudgående aftale produktet til Mekanic A/S ledsaget af en følgeseddel, der angiver 

den påståede mangel. Køber betaler fragt og forsikring. Produktet skal returneres i sin helhed. 

Hvis undersøgelse dokumenterer, at Produktet er uden mangler, returneres produktet til køber, som 

betaler for returfragt og forsikring. 

Hvis undersøgelse dokumenterer, at produktet er defekt på grund af forkert brug, uautoriserede ændringer 

eller uautoriserede reparationer, kan køber ikke gøre krav gældende mod Mekanic A/S. 

Hvis mangler identificeres, sender Mekanic A/S det reparerede produkt eller et erstatningsprodukt til køber 

og overtager de udskiftede dele eller det defekte produkt. 
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Mekanic A/S vælger fragt og betaler fragt og forsikring. 

Udover disse vilkår kan køber ikke gøre krav gældende mod Mekanic A/S på grund af defekte produkter. 

Enhver reparation eller ændring af produktet, der ikke er udført af Mekanic A/S eller uden Mekanic A/S’ 

skriftlige samtykke, vil ugyldiggøre retten til at klage. 

Mekanic A/S kan angive særlige reklamationsbetingelser for produkter og reparationer, som afviger fra 

ovenstående. Disse vil fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. 

13. Garanti 

Generelt yder Mekanic A/S 12 måneders garanti. Skader og defekter, som er opstået ved forkert brug, 

uautoriserede ændringer eller uautoriserede reparationer, er ikke dækket af garantien. 

14. Produktansvar. 

Mekanic A/S er ansvarlig for at produktet lever op til ufravigelig lovgivning. Mekanic A/S er ikke 

ansvarlig for eventuelle tab eller skader, leverancen efter levering måtte afstedkomme på produkter 

fremstillet af kunden eller på produkter, hvori kundens produkter indgår som en del, eller for eventuelle 

tab eller tingsskader forårsaget af sådanne produkter på grund af leverancen. Mekanic A/S er under ingen 

omstændigheder ansvarlig for produktions-, avance-, drifts- og økonomisk tab eller finansielt tab.  

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Mekanic A/S ansvar overfor kunden ikke pr 

kalenderår samlet overstige 100 % af det salg, som Mekanic A/S netto har faktureret kunden i det 

umiddelbart foregående kalenderår.  

15. Force majeure 

Mekanic A/S er berettiget til at annullere ordren eller suspendere levering af produkter og er fritaget for 

ansvar for manglende, ufuldstændig eller forsinket levering helt eller delvist på grund af omstændigheder 

uden for Mekanic A/S’ rimelige kontrol. Såsom optøjer, borgerlig uro, krig, terrorisme, brand, 

regeringsbestemmelser, strejker, lockouts, manglende transport, sygdom eller forsinkelse i eller svigt af 

leverancer fra leverandører, ulykker i produkttestning eller mangel på energiforsyning. 

Alle købers rettigheder suspenderes eller bringes til ophør i sådanne tilfælde. Hverken i tilfælde af 

annullering eller forsinket levering kan køber kræve erstatning eller gøre krav gældende mod Mekanic A/S. 

16. Tvister 

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med de forhold, der er omfattet af salgs- og leveringsbetingelserne, er 

underlagt dansk lov og af dansk domstol, dog således, at Danmarks internationale privatretlige regler ikke 

skal finde anvendelse. 

17. NL 17 

I øvrigt gælder Almindelige betingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og 

elektronisk udstyr i og mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige (NL 17) 

Ovennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser og NL 17 er tilgængelige på www.Mekanic.dk 


