MODUS A/S almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Pkt. 1. Tilbud
Et af MODUS afgivet tilbud er bindende i 4
uger fra tilbuddets datering, medmindre
andet er angivet i tilbuddet. Leverancer,
som ikke er beskrevet i tilbuddet og
dertilhørende
bilag,
er
ekskl.
i
tilbudssummen. Alle priser er ekskl. moms
og tilsvarende offentlige afgifter, og de er ex
works (ab fabrik) at regne i henhold til de til
enhver tid gældende Incoterms, med
mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der
sker ændringer af moms, told eller
eksportafgifter, eller der som følge af
regeringsforanstaltninger eller lovgivning
her eller i udlandet kommer uforudsete
tillæg og omkostninger, har MODUS ret til
at tillægge disse til tilbudspriserne. Når
tilbuddet er accepteret af køberen
fremsendes ordrebekræftelse. Tilbuddet er
en helhed. Kunden kan kun annullere en
ordre efter skriftlig aftale, og da kun mod
betaling af de dermed forbundne
omkostninger
for
sælger
og
underleverandør(er).
Prisen er eksklusiv arbejde, som påløber
som følger af ønsker, rettelser eller ændring
af det leveret materiale. Ekstra arbejde i
form af designændringer faktureres
særskilt. Efter evt. ændring af møbler,
vurderes det, om stk. prisen på møblet kan
bibeholdes,
eller
der
skal
ske
prisjusteringer.
Pkt. 2. Renter
Udebliver betalingen af ét eller flere
delbeløb, er MODUS berettiget til at
beregne sig en rente af det forfaldne beløb
på 2 % pr. påbegyndt måned. Renteberegningen opgøres månedsvis indtil
forsinkelsen med betalingen ophører.
Pkt. 3. Leveringstid og force majeure.
Leveringstid er anført på ordrebekræftelsen
og denne gælder med mindre følgende
omstændigheder foreligger, såfremt disse
forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør
opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så
som brand, krig, mobilisering eller
militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør
eller
uroligheder,
mangel
på
transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af driftskraft, ekstraordinære
indgreb fra myndighedernes side samt
mangler ved eller forsinkelse af leverancer
fra underleverandører.
MODUS har intet ansvar for driftstab,
avancetab
eller
andre
indirekte
omkostninger som følge af forsinkelse.
Pkt. 4. Forsendelse og risikoovergang
Al levering sker ex works (ab fabrik). Alle
forsendelser sker for købers regning og
risiko ab fabrik, hvis andet ikke er aftalt
skriftligt. MODUS fakturerer paller. Disse
krediteres ved fragtfri returnering til
MODUS. Når MODUS forestår fragtplanlægning samt fakturering af fragt, vil der
blive tillagt et håndteringsgebyr på 10 % af
fragtprisen iflg. tariftabel. Såfremt en
afsendelse udskydes på grund af købers
forhold, overgår risikoen til køber fra det
tidspunkt, varen stod klar til afhentning, dog
tidligst pr. den bekræftede leveringsdato.
Dette gælder også, selvom MODUS står for
monteringen. Skade under transport skal
anmeldes til befragter straks ved
modtagelse af varen. Såfremt dette ikke
sker, bortfalder retten til at påberåbe sig
fragtskade-erstatning. Såfremt MODUS
skønner, at der bliver behov for speciel
emballering, udføres denne for købers
regning.
Pkt. 5. Købers fordringshavermora
Undlader køber at modtage leverancen på
den aftalte dag, eller har købers forhold i
øvrigt bevirket, at varerne ikke i rette tid er
blevet overgivet i købers besiddelse, er
køber desuagtet forpligtet til at erlægge
enhver af leveringen betinget betaling, som
om leveringen af de pågældende varer har
grundet sted. MODUS vil i tilfælde af købers

fordringshavermora opbevarer leveracen
for købers regning og risiko. MODUS er
berettiget til skriftligt at kræve, at køber
modtager leveracen inden for rimelig tid.
Undlader køber at efterkomme MODUS’s
opfordring inden for et sådant tidsrum, er
MODUS berettiget til, ved skriftlig
meddelelse til køber, at hæve aftalen og
foretage dækningssalg. MODUS har da ret
til erstatning for ethvert tab, som købers
fordringshavermora har medført, ligesom
MODUS har ret til tidsfristforlængelse
svarende
til
mindst
det
tidsrum,
fordringshavermoraen har stået på.
Pkt. 6. Reklamationer
Køber er forpligtet til at undersøge varen
straks efter modtagelsen. Reklamationer
må ske skriftligt til MODUS inden 8 dage fra
levering. Undlader køber at reklamere
indenfor denne frist, kan han ikke senere
påberåbe sig evt. mangler. MODUS
forpligter sig til og har ret til hurtigst muligt
at rette eventuelle fejl og mangler. Retten til
at påberåbe sig fejl og mangler bortfalder,
hvis varen bliver forandret eller repareret af
andre end MODUS uden dennes skriftlige
samtykke. Der ydes 12 måneders
reklamation.
Pkt. 7. Returvarer
Returvarer modtages kun efter aftale og i
ubeskadiget stand. MODUS forbeholder sig
ret til 10 % fradrag i fakturaprisen for
returvarer. Specielt fremstillede varer tages
ikke retur.
Pkt. 8. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de solgte effekter
forbliver i videst muligt omfang hos
MODUS, indtil hele købesummen er betalt.
Pkt. 9. Mangler
Såfremt der inden et år efter levering viser
sig mangler ved de leverede varer, og det
godtgøres, at manglerne kan henføres til
fejl i forbindelse med varens konstruktion
eller fremstilling, forpligter MODUS sig til
hurtigt og vederlagsfrit efter MODUS’s valg
at ombytte varerne eller udbedre de
mangelfulde varer. Ombytning eller
udbedring finder sted enten fra fabrik eller
på leveringsadressen. MODUS har intet
ansvar for driftstab, avancetab eller andre
indirekte omkostninger som følge af
mangelfuld levering.

har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed i
forbindelse
med
leverancen,
dens
montering m.v. gælder de ovenstående
begrænsninger i MODUS’s ansvar ikke.
Pkt. 12. Specielle vilkår
Køber sørger selv for nødvendige
ansøgninger
til
myndighederne
om
godkendelse. Hvis dette ifølge aftalen
skulle påhvile MODUS, sker det for købers
regning.
Ved
udførelse
af
ombygning
og
nyindretning af butikker m.v. gælder
endvidere ”MODUS A/S’ standardforbehold
og betingelser i forbindelse med udførelse
af ombygning og nyindretning af butikker
m.v.”
De heri indeholdte standardforbehold og
betingelser er gældende for tilbuddet og
leverancer, medmindre andet aftales
skriftligt, dvs. de finder automatisk
anvendelse og kræver ikke særskilt
vedtagelse. De pågældende standardforbehold og betingelser er udleveret til
køberen.
Pkt. 13. Tvister
Alle tvister mellem parterne i anledning af
aftalen og alt, som har sammenhæng
hermed, afgøres efter dansk ret. Alle tvister
afgøres endeligt ved Voldgiftsnævnet for
Byggeog
Anlægsvirksomhed
i
overensstemmelse med de til enhver tid
gældende regler herom.
PGA. KRIG I EUROPA:
Da forsyningskæden er presset og
materialer kan stige fra time til time, kan
MODUS ikke overholde de normale
salgs- og leveringsbetingelser, som er
omtalt her. Det betyder at den endelige
pris først kan bekræftes ved
modtagelse af OB og at MODUS ikke
kan stilles til skyld for forsinkelser,
yderlige udgifter eller lignende, som er
forsaget direkte elle indirekte af de
svære vilkår i denne tid. Såfremt du
ønsker den aktuelle situation på din
levering, pris etc. beder vi dig spørge
MODUS i den konkrete sag. Vi beklager
omstændighederne og håber det er en
midlertidig situation.
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Pkt. 10. Forsikringspligt
Køber er forpligtet til at holde bygninger/
lokaler, hvori det købte skal leveres/
monteres
behørigt
forsikret.
Forsikringspligten gælder tillige købers
rådgivere,
underentreprenører
m.v.
MODUS er berettiget til at forlange
dokumentation herfor.
Køber er pligtig til at forsikre varer, der ikke
afhentes til den aftalte tid, uanset om
undladelsen er grundet i en særskilt aftale
om opbevaring og distribution. MODUS kan
aldrig ifalde ansvar for varens hændelige
undergang, efter at en ordre er færdiggjort.
Pkt. 11. Produktansvar
MODUS er ikke ansvarlig for skade på fast
ejendom eller løsøre, for så vidt skaden
indtræffer, medens leverancen er i købers
besiddelse. MODUS er ej heller ansvarlig
for skade på produkter, der er fremstillet af
køber eller monteres af ham eller på
produkter, hvori sådanne indgår. MODUS
er ikke ansvarlig for driftstab, tabt
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning, MODUS måtte blive
pålagt produktansvar overfor tredjemand,
er køber forpligtet til at holde MODUS
skadesløs i samme omfang som MODUS’s
ansvar
er
begrænset
efter
det
foranstående. Hvis tredjemand fremsætter
krav mod en af parterne om erstatning iht.
dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom. MODUS og
køber er gensidig forpligtet til at lade sig
sagsøge ved en domstol, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem
på grundlag af skade, som påstås
forårsaget ved leverancen. Hvis MODUS
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