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1. ANVENDELSE 
1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, 

de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. 
 

2. TILBUD 
2.1. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg. 
2.2. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder RODAN sig retten til at 

hæve eller ændre tilbuddet.  
 

3. BESTILLING 
3.1. Der foreligger ingen aftale mellem parterne, før RODAN har givet accept i 

form af en ordrebekræftelse. 
3.2. Stemmer RODAN’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, 

skal køber straks reklamere. I modsat fald er køber bundet af 
ordrebekræftelsens indhold. 
 

4. PRIS  
4.1. Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført i tilbud eller ordrebekræftelse er alle 

priser angivet EX WORKS (Incoterms 2010) eksklusive moms, 
forsendelsesomkostninger og andre afgifter.  

4.2. RODAN forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige 
ændringer i produktionsomkostningerne, arbejdsløn, råmaterialer, 
underleverancer, valutakurser, told og andre afgifter, samt ved 
begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.3. 
 

5. BETALING 
5.1. Betaling skal ske i overensstemmelse med de på fakturaen anførte 

betalingsbetingelser. 
5.2. Alle omkostninger i forbindelse med kreditkøb, herunder bank og andre 

gebyrer, betales af køber. 
5.3. Ved ordre/levering under kr. 750,- (netto), vil der blive beregnet et 

håndteringsgebyr på kr. 175,- 
5.4. RODAN forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. 

Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har RODAN ret til at tage varen 
tilbage. 

5.5. Betaler køber ikke rettidigt, er RODAN berettiget til fra forfaldsdagen at 
beregne sig morarente på 2% pr. påbegyndt måned, samt tilskrive kr. 100,- 
pr. rykkerskrivelse. 

5.6. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på 
RODAN, som ikke er skriftligt anerkendt af RODAN, og har ikke ret til at 
tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen 
art. 
 

6.  LEVERING 
6.1. Levering sker EX WORKS ifølge Incoterms 2010 medmindre andet er aftalt. 
6.2. Leveringstiden er fastsat af RODAN efter bedste skøn i overensstemmelse 

med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse-/aftalens 
indgåelse. 

6.3. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af 
leveringstiden med 14 dage på grund af RODAN’s forhold i enhver 
henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan 
udøve nogen misligholdelsesbeføjelser over for RODAN. 

6.4. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at RODAN er i en situation som 
angivet i pkt. 11.3., udskydes 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 90 dage. Denne bestemmelse 
finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller 
efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

6.5. RODAN skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber 
ændringer i leveringstiden.  

6.6. Fragt/forsendelsesgebyr/emballageomkostninger er min. kr. 125,- pr. 
ekspedition, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette beløb kan ændres 
uden varsel. 

6.7. Ved alle leverancer forbeholder RODAN sig en mængdeafvigelse på +/- 10%. 
 

7. UNDERLEVERANDØRER 
7.1. RODAN forbeholder sig retten til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos 

underleverandører.  
 

8.  PRODUKTINFORMATION  
8.1. Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af RODAN før eller efter 

aftalens indgåelse, er RODAN’s ejendom og må ikke videregives uden 
skriftlig aftale. 
 

9.  PRODUKTÆNDRINGER 
9.1. RODAN forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte 

specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber 
 
 

10.  Mangler og reklamation 
10.1. Ved levering skal køber uden ugrundet ophold gennemgå leverancen for 

at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte. 
10.2. Køber kan alene påberåbe sig mangler, hvis reklamation er fremsat 

uden ugrundet ophold efter varens modtagelse. 
10.3. Efter RODAN’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det 

solgte vil blive omleveret. 
10.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3. inden rimelig 

tid, er køber uberettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen 
eller kræve erstatning. 

10.5. Har køber ikke inden 90 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen 
over for RODAN, kan køber ikke senere gøre den gældende. For dele, 
der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 10.3., påtager RODAN sig de 
samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum 
af 180 dage, dog således at RODAN’s mangelansvar ikke for nogen del af 
det solgte kan udstrækkes til mere end 12 måneder fra den oprindelige 
leveringsdato. 

10.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden RODAN’s skriftlige 
samtykke fritager RODAN for enhver forpligtelse. 
 

11. ANSVARSBEGRÆNSNING 
11.1. Et erstatningskrav overfor RODAN kan ikke overstige fakturabeløbet for 

den solgte genstand. 
11.2. RODAN hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i 

anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af 
forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

11.3. RODAN er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve 
aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for 
RODAN på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden 
force majeure, som RODAN ikke er herre over. Det samme gælder 
forsinkelse med eller mangel ved leverancer fra underleverandører. 
RODAN påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for 
køber. 

11.4. Det påhviler RODAN uden ugrundet ophold skriftligt at underrette 
køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3. 
 

12. RETURNERING 
12.1. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra RODAN, 

samt med angivelse af et returnummer, som oplyses ved henvendelse. 
12.2. Returnering uden angivelse af returnummer afvises og vil blive 

returneret til køber. Returnering sker for købers regning og risiko. 
12.3. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller hvis 

det solgte returneres til RODAN med henblik på ombytning eller 
afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til RODAN i original 
emballage og for købers regning og risiko. I det omfang RODAN påføres 
forsendelsesomkostninger m.v., er RODAN berettiget til at kræve disse 
refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod 
RODAN. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber 
forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller 
ombyttede genstand hos RODAN.  

12.4. I de tilfælde, hvor køber ikke er berettiget til at returnerer varer, i form 
af blandt andet fejlbestilling o. lign, er RODAN berettiget til at kreditere 
beløbet -15% i returgebyr.  

12.5. Skaffevarer, herunder blandt andet kundespecificerede kabelsæt, tages 
ikke retur. 
  

13. PRODUKANSVAR 
13.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. 

Medmindre andet følger af ufravigelige retsregler er RODAN ikke 
ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge 
produktansvar. 
 

14. CERTIFIKATER OG ERKLÆRINGER 
14.1. Hvis køber ønsker et CoC (Certificate of Compliance) med varen, 

opkræves et håndteringsgebyr på kr. 250,- pr. varenummer. 
14.2. Hvis køber ønsker en RoHS, REACH eller Conflict of minerals erklæring, 

opkræves et håndteringsgebyr på kr. 750,- pr. varenummer. 
 

15. TVISTIGHEDER 
15.1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene 

efter dansk ret. 


