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            Vingmed | ViCare A/S 
         Salgs- og leveringsbetingelser – procedurepakker 

 

 

1. Anvendelse 
1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud og aftaler om salg, og leverancer samt tilknyttede 
ydelser med mindre andet er skriftligt aftalt i de enkelte tilfælde. 
 
1.2 Betingelserne udgør sammen med sælgers tilbud det samlede aftalegrundlag om salg og leverance samt 
tilknyttede ydelser til køber. Købers indkøbsbetingelser udgør ikke en del af aftalegrundlaget. 
 
2. Tilbud 
2.1 Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er frem-
kommet til sælger senest 30 dage fra tilbuddets dato. 
 

3. Pris 

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere æn-

dringer i priser som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i va-

lutakurs, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. 

3.2 Prisen reguleres forholdsmæssigt (op eller ned), såfremt der i tiden mellem datoen fra ordrens bekræf-
telse og leveringen sker ændring af udstyrets fabrikspris. 

 

4. Betaling 

4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan 

ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. 

4.2 Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er køber - med mindre sælger skriftligt meddeler 

køber andet alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som var levering sket til aftalt tid. 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, er sælger berettiget til morarenter af det forfaldne beløb efter sæl-

gers til enhver tid gældende morarentesats.  

4.4 Hvis køber undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage 

efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra sælger, har sælger – ud over rente efter punkt 4.3 – 

ret til at ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve sal-
get af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til køber, eller kræve forudbetaling 

herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.   

4.5 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og 

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

 
5. Ejendomsforbehold 
5.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til 
det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han 
har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 13. 
5.2 Køber har på sælgers begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration. 
 

6. Levering 
6.1 Levering sker frit til købers adresse (primært centrallager) i Danmark, med mindre det aftales, at køber 
selv sørger for transport af det købte.  
Dog tillægges ordrer under kr. 750 ekskl. moms et gebyr på kr. 75 ekskl. moms. 

6.2 Tidspunktet for levering er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der 

foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.  

Ved ændrede forudsætninger er sælger berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold 

meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at køber 
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overholder sine kontraktmæssige forpligtelser. 

6.3 Hvis sælger undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 60 dage efter den aftalte leve-

ringstid af årsager, som køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden for en af køber meddelt frist på 

mindst 14 dage, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig 

meddelelse til sælger. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.  

6.4 Såfremt forsinkelsen ved leveringstiden skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 10.4, udsky-

des leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til  

ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse 

finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leverings-

tid. 

 

7. Produktinformation 

7.1 Produkter fra sælger overholder dansk lovgivning og EU-lovgivning ved leveringen. Tilknyttede ydelser 

udføres korrekt og overholder ligeledes dansk lovgivning og EU-lovgivning ved leveringen. 

7.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan 

ske uden ulempe for køber. Sælger informerer køber om ændringer, og involverer køberen i ændringerne før 

de træder i kraft. 

7.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra køber er 

kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af sælger. 

7.4 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på dagen for 

aftalens indgåelse. 

 

8. Restordre 

8.1 I tilfælde af restordrer på enkelte komponenter i forbindelse med produceringen af procedurepakkerne, 

kan leverancer til køber opretholdes i en periode, grundet sikkerhedslageret. 

8.2 I forbindelse med en eventuel, længevarende restordre på en komponent, vil køber blive kontaktet af 

sælger, som vil fremlægge et alternativ til produktet. Hvis alternativet lever op til de ønskede standarder, vil 

komponenten/produktet blive udskiftet. 

. 

 

9. Mangler og reklamation 

9.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretnings-

brug kræver. 

9.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter, manglen er eller burde være opdaget, give 

sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde 

have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.  
9.3 Sælger tilbyder køber en erstatning for reklamationer, ved at leverer en erstatningspakke.  

9.4 I tilfælde af, at reklamationen er af omfattende karakter, tilbyder sælger en ændring i procedurepakken 

efter godkendelse af køber, for at laveringen opretholdes. 

9.5. Sælger registrer og arkiverer reklamationer og tilbagekaldelser i en elektronisk database.  

 

 

10. Ansvarsbegrænsning 

10.1 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget, kan købers erstatningskrav over for sælger 

ikke overstige 15% af salgsprisen for det solgte udstyr. 

10.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget hæfter sælger ikke for driftstab, råvaretab, 

avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

10.3 De under punkt 10.1 og 10.2 nævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, såfremt sælger har handlet 
forsætligt eller groft uagtsomt. 

10.4 Omstændigheder som følge af force majeure medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer 

aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. 

10.5 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, såfremt der indtræffer omstæn-

digheder som nævnt i pkt. 10.4 
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11. Returnering og tilkøb af restlager 

11.1 Det solgte tages ikke retur, hvilket gør sig gældende ved procedurepakker, idet at procedurepakkerne 

er skræddersyet specifikt til kunden, og den givne procedure. Procedurepakkerne vil ikke kunne anvendes til 

andre kunder ved et evt. tilbagekøb.  

11.2 Sælger opfordrer køber til et tæt samarbejde omkring monitorering af forbruget. Sælger stiller et sikker-

hedslager til rådighed svarende til 3 måneders forbrug. Produktionen på sterile procedurepakker varer ca. 12 

uger. 

 
12. Produktansvar 

12.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers 

produktansvar: 12.2 Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller 

forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. 

12.3 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i 

købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på 

produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme be-

tingelser som for personskade. 

12.4 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. . 

12.5 I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at 

holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. 

12.6 Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis sælger har handlet forsætligt eller gjort sig 
skyldig i grov uagtsomhed. 

12.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, 

skal denne part straks underrette den anden herom. 

12.8 Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den ret, som er aftalt eller legalt vær-

neting for sager om erstatningskrav, der er rejst mod enten sælger eller køber som følge af en skade, som 

påstås forårsaget af det solgte. 

 
13. Transport af rettigheder og pligter. 
13.1 Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. 
 
14. Fravigelser 
14.1 Alle aftaler, som fraviger sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal være aftalt skriftligt 
mellem parterne. 
 
15. Gældende ret og tvistigheder 
15.1 Parternes samhandel er i alle henseender undergivet dansk ret.  
15.2 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved en dansk domstol. 

 


