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1. ANVENDELSE  

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder 
for alle GROMAS MASKINFABRIK A/S’s (GROMAS 
MASKINFABRIK’s) tilbud, leverancer og andre ydelser, 
med mindre de udtrykkeligt måtte være fraveget ved 
anden skriftlig aftale mellem parterne. 
 

2. TILBUD  

Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 30 
dage fra tilbudsdato. Opgivne priser er betinget af, at 
den af køber specificerede leveringsdato ikke er senere 
end 6 måneder efter tilbudsdatoen. 
Det påhviler tilbudsmodtageren at kontrollere, at det 
tilbudte svarer til det ønskede med hensyn til 
specifikationer og mængder. 
 
3. ORDRER  
Ordrer modtages, bekræftes og udføres såvel 
leveringsmæssigt som prismæssigt under forbehold for 
force majeure og andre forhold, som GROMAS 
MASKINFABRIK ikke er herre over. For ordrens udførelse 
kræves oplyst tekniske specifikationer som angivet af 
GROMAS MASKINFABRIK. Baseret på kreditoplysninger 
forbeholder GROMAS MASKINFABRIK sig retten til at 
ændre de opgivne betalingsbetingelser 
 

4. PRISER  

Anførte priser er faste ved accept indenfor 
acceptfristen.  
Alle priser er ab fabrik og eksklusive merværdiafgift og 
eventuelle andre afgifter. Enhedspriser angivet i tilbud 
er dagspris ab fabrik eksklusive afgifter baseret på 
samlet ordre. Ved delordre forbeholdes prisen 
reguleret.  
Alle priser er baseret på det officielle råvareindeks, og 
GROMAS MASKINFABRIK forbeholder sig ret til at 
regulere den tilbudte pris såfremt 
råvareprisindeksændringer på det medgåede materiale 
ændres opadgående med mere end 05 % i forhold til 
prisen på tilbudstidspunktet. 
Til de anførte priser lægges de til enhver tid gældende 
skatter, afgifter, bidrag m.v., samt 
forsendelsesomkostninger, jfr. nedenstående punkt 6.  
 

5. LEVERING  

Alle leverancer sker som forsendelseskøb medmindre 
andet er aftalt.  
De af GROMAS MASKINFABRIK oplyste leveringstider 
er baseret på bedste tilgængelige oplysninger på 
ordretidspunktet, og såfremt GROMAS 
MASKINFABRIK efterfølgende vurderer, at en anført 
leveringstid ikke kan overholdes eller, at en forsinkelse 
må anses for sandsynlig, vil køber modtage meddelelse 
herom samt om det tidspunkt, hvor levering påregnes at 
kunne finde sted.  

GROMAS MASKINFABRIK kan ikke gøres ansvarlig for 
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab 
som følge af forsinket levering.  
 
6. BETALING 
Betalingsbetingelser er, med mindre andet er aftalt, 
fakturadato + 20 dage, efter hvilket tidspunkt der 
beregnes rente med  
1,5 % pr. påbegyndt måned. Betaling skal finde sted 
portofrit på GROMAS MASKINFABRIKs hovedkontor i 
Århus, medmindre der er anvist andet betalingssted. 
 

7. EJENDOMSFORBEHOLD  

GROMAS MASKINFABRIK forbeholder sig 
ejendomsretten til de leverede produkter, indtil endelig 
betaling har fundet sted.  
 

8. ANSVAR FOR MANGLER  

Såfremt der inden 12 måneder fra leveringen fra 
GROMAS MASKINFABRIK konstateres fejl og mangler, 
som skyldes fremstilling eller materiale, skal GROMAS 
MASKINFABRIK – under forudsætning af berettiget 
reklamation – uden beregning reparere eller ombytte 
det mangelfulde. De mangelfulde dele skal tilsendes 
GROMAS MASKINFABRIK franko med tilhørende 
beskrivelse af det mangelfulde forhold, hvorefter der 
hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid vil blive 
foretaget de nødvendige reparationer GROMAS 
MASKINFABRIK skal dog være berettiget til i stedet for 
reparation at omlevere. Erstatningsdele og reparerede 
dele leveres af GROMAS MASKINFABRIK ab fabrik. 
Omkostningerne ved af- og genmontering af delene 
påhviler køber.  
 

9. PRODUKTANSVAR 

Forvolder et af GROMAS MASKINFABRIK leveret 
produkt skade, er GROMAS MASKINFABRIK kun 
ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden 
skyldes fejl begået af GROMAS MASKINFABRIK. Der 
hæftes dog aldrig for driftstab, avancetab og andet 
indirekte tab. 
 

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER  

GROMAS MASKINFABRIK er ikke ansvarlig for 
krænkelser af tredjemands immaterielle rettigheder, 
såfremt den påklagede krænkelse kan henføres til 
køberens produktspecifikation.  
 

11. LOVVALG OG VÆRNETING  

GROMAS MASKINFABRIKs tilbud og aftale med køber 
om levering af produkter er underlagt dansk ret. Enhver 
tvist om tilbuddets eller aftalens indhold henholdsvis 
parternes forpligtelser og rettigheder i anledning af 
aftalen skal afgøres af de almindelige danske domstole 
med retten på GROMAS MASKINFABRIKs hjemsted 
som aftalt værneting. 

 


