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Salgs- og leveringsbetingelser HELLA A/S  

Generelle betingelser 
Nedennævnte betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer, medmindre andet er aftalt og 
skriftligt bekræftet af HELLA A/S. 

Levering 
Levering sker DAP. ”Delivered at place” (Leveret på angivne sted) indebærer at sælger leverer godset når 
det stilles til købers rådighed på ankomne transportmiddel, klar til aflæsning på den angivne destination. 
Sælger bærer al risiko forbundet med at transportere godset til det angivne sted. Eventuelle reklamationer 
over ufuldstændige leveringer må være os i hænde senest 8 dage efter modtagelsen af sendingen. Alle køb 
hos os er bindende, og der gives ikke returret, medmindre der er tale om fejl fra vor side. Alle opgivne 
leveringstider er uden forbindende.  

Priser 
Alle opgivne priser er listepriser ekskl. moms og/eller andre statsafgifter. Vi forbeholder os ret til regulering af 
priserne uden forudgående varsel, og levering finder sted til den på leveringsdagen gældende pris. 

Betaling 
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelsen, medmindre andet er aftalt. Såfremt en køber ikke 
overholder de aftalte betingelser eller forringer sine kapitalforhold ved urentabel realisation af vore varer, er 
ethvert skyldigt beløb til os straks forfalden til betaling. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, vil køber 
blive debiteret morarenter. 

Tilbud 
Tilbuddene bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest 14 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er 
aftalt. 

Returnering 
Returnering kan kun finde sted efter aftale i hvert enkelt tilfælde med HELLA A/S, og returnering vil kun være 
mulig for kurante varer i ubeskadiget originalemballage, senest 6 mdr. efter købsdato eller efter individuel 
aftale, og når der opgives fakturanummer. Al returnering skal ske franko. For returnering af denne art 
beregnes et administrationsgebyr på 20%. Varer med en værdi under 200 kr. tages ikke retur. 

Reklamationer 
Varer, som inden for 24 måneder efter købsdato viser sig behæftede med fremstillings- og/eller materialefejl, 
repareres eller ombyttes med nye ved franko indsendelse til HELLA A/S. Eventuelle udgifter i forbindelse 
med af- og påmontering dækkes ikke af HELLA A/S. Såfremt køber har forsøgt at ændre, reparere eller har 
anvendt produktet fejlagtigt, bortfalder garantibestemmelserne. Vore garantibestemmelser omfatter ikke 
følgeskader. Købskvitteringen gælder som garantibevis og skal følge varen ved evt. reklamationer. 

Produktansvar (pt. 36 i NL 85) 
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. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller 
løsøre, som indtræder medens materiellet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for 
skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren 
ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke 
ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte 
blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i 
samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i 
sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter 
krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den 
anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller 
voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås 
forårsaget af materiellet. Såfremt produktet indføjes i en produktion/konstruktion er det købers ansvar at 
konstatere egnethed og overholdelse af nationale/internationale love og bestemmelser. 
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Forbehold 
Sælger fritages for leveringsforpligtelse ved strejke, lockout eller anden force majeure, der ligger uden for vor 
kontrol. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle tidligere udsendte prislister erklæres hermed 
ugyldige. 


