
Nærværende betingelser (”betingelserne”) er gældende for ethvert salg af 
varer af enhver art, herunder nye og brugte maskiner fra PM Pack A/S (”PM”) 
og en kunde (”kunden”), med mindre andet skriftligt er aftalt. Ved uoverens-
stemmelse mellem betingelserne og kundens handelsvilkår af enhver art, går 
betingelserne forud for kundens vilkår.

TILBUD OG SALG:
Herunder også afslutninger, er kun bindende for PM, såfremt PM ved modta-
gelsen af endelig, specificeret ordre har eller kan fremskaffe varerne til de 
priser, kurser, leveringstider og andre betingelser, som PM har kalkuleret med 
og lagt til grund for tilbuddet, respektive salget og afslutningen, selv om disse 
ikke er kunden bekendt. Afgivne tilbud er under alle omstændigheder kun gæl-
dende i 1 mdr. fra tilbudsdatoen. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej 
bindende for PM, uanset om sådanne overslag er indeholdt i et egentligt tilbud 
eller en ordrebekræftelse.

KURSÆNDRINGER:
Såfremt prisen er baseret på udenlandsk valuta, er den kurs, PM har kalku-
leret med som oftest anført i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen, men PM 
forbeholder sig til enhver tid ret til at afregne leverancen efter den kurs, som 
PM selv må betale, uanset om dette fremgår af det afgivne tilbud og/eller or-
drebekræftelsen. Forhøjelse af de fragter, toldsatser og andre omkostninger, 
med hvilke PM har kalkuleret, forbeholder PM sig ret at debitere kunden.

PRISER SAMT PRIS- OG VILKÅRSÆNDRINGER:
Aftalte priser er excl. moms, andre afgifter og eventuelle særskatter. Enhver 
ordre til levering fra fabrik noteres under forbehold af antagelse hos og le-
vering fra PM’s leverandør på de betingelser, som PM har lagt til grund for 
sit tilbud. Skulle leverandøren efter at have antaget ordren undlade at udføre 
samme eller stille nye fordringer for dens udførelse, er PM forpligtiget til af al 
evne at søge ordren gennemført på de antagne vilkår, men lykkes dette ikke, 
forbeholder PM sig ret til at træde tilbage fra ordren.

LEVERINGSTID OG FORSINKELSE:
Opgivne leveringstider er ansat efter PM’s bedste skøn, men er uden forbin-
dende for PM, og forsinkelser berettiger ikke kunden til at annullere ordren, 
forinden leveringsfristen er overskredet med 60 dage. Annullering er kundens 
eneste misligholdelsesbeføjelse, og kunden kan således ikke rette nogen form 
for erstatningskrav mod PM i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

FORSENDELSE:
Alle varer afsendes for kundens risiko, også ved fragtfri levering, og risikoen 
for varerne overgår således til kunden ved afsendelse fra PM. Forsendelses-
måden vælges af PM, når ordren ikke angiver den, efter bedste skøn og uden 
ansvar for eventuelle fragtdifferencer. Transportemballage beregnes billigst 
muligt og tages ikke retur.

MONTAGE:
Montering foretages, når andet ikke er aftalt, efter regning. Tilslutning af el, 
vand og andet lokalt arbejde, hvortil der kræves autorisation, vil altid være for 
kundens regning. 
Meromkostninger ved arbejder udført udenfor PM’s værksted afholdes af kun-
den, såfremt dette ikke er indeholdt i aftalen, herunder men ikke begrænset til 
rejse- og opholdsudgifter samt overarbejde. PM hæfter ikke for skader forår-
saget af den bistand, der ydes af kundens medarbejdere. 
PM er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med 
mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale herom.

MANGLER:
PM hæfter ved salg af nye maskiner kun for oprindelige mangler ved det le-
verede og kun indtil udløbet af 1900 timers brugstid eller 1 år fra levering er 
sket, hvad end der må komme først. Ved salg af brugte maskiner sker ethvert 
salg som beset uden garanti eller reklamationsret af nogen art. Ved alle andre 
varer hæfter PM kun for oprindelige mangler i 1 år fra leveringstidspunktet. 
Afhjælpning af mangler sker under alle omstændigheder indenfor rimelig tid 
og efter nærmere aftale. 
PM hæfter ikke for mangelansvar, såfremt der foreligger fejl eller mangler 
ved de dele, der i forbindelse med et salg er leveret af kunden. PM hæfter ej 
heller for fejl eller mangler, såfremt kunden eller tredjemand efterfølgende en 
leverance foretager ændringer eller reparationer uden forudgående samtykke 
af PM. 
Kunden er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage 
de nødvendige undersøgelser  med henblik på at konstatere, hvorvidt leve-
rancen  er  i overensstemmelse med det aftalte.
Vil kunden reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette 
skriftligt overfor PM. 

Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest 
inden 14 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber 
kunden samtlige mangelbeføjelser.
Såfremt reklamationen må anses for at være berettiget, og PM foretager af-
hjælpning, sker enhver forsendelse frem og tilbage for kundens regning og 
risiko. 
Såfremt der foreligger leverancer fra underleverandører, begrænser PM sin 
afhjælpningspligt til alene at omfatte, hvad der kan videregives af forpligtel-
ser fra den pågældende underleverandør. Afhjælpning udføres indenfor nor-
mal arbejdstid på PM’s værksted. 
Meromkostninger ved afhjælpning udenfor normal arbejdstid betales af kun-
den. Ligeledes betales meromkostninger ved afhjælpning udenfor PM’s værk-
sted af kunden på samme vis som anført under ”Montage”. 
I indtil 60 dage efter levering vil leverede maskiner kun være i stand til at yde 
85% af den oplyste kapacitet, herunder f.eks. i form af de garanterede takter/
meter pr. minut, hvilket kunden er bekendt med og accepterer.
PM hæfter ved eventuelt mangelansvar aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, 
rentetab eller andet indirekte tab. PM’s ansvar for mangler kan i øvrigt aldrig 
overstige DKK 200.000.

AFBESTILLING OG RETURNERING:
Ved kundens uberettigede tilbagetræden fra/annullering af en indgået aftale, 
er PM berettiget til efter eget valg enten at kræve (i) positiv opfyldelsesinte-
resse, eller (ii) negativ kontraktsinteresse, eller (iii) 10% af den aftalte købe-
sum excl. moms som endelig erstatning for den skete misligholdelse.
Returnering af varer kan kun ske ved mangelfuld leverance og da kun efter 
forudgående skriftlig meddelelse til PM samt skriftlig bekræftelse herpå. Ved 
returnering af leverancen skal kunden drage omsorg for forsvarlig emballe-
ring og pakning af varen, og returnering skal ske på samme vis, som PM har 
foretaget levering. Sker der ikke forsvarlig emballering/pakning og/eller væl-
ger kunden anden transportform end den foreskrevne, og sker der skader på 
varen som følge heraf, er kunden ikke berettiget til at gøre hverken de oprin-
delige eller efterfølgende mangler gældende.

ERSTATNING:
Bortset fra de tilfælde, hvor PM og/eller dennes medarbejdere har handlet 
med forsæt eller udvist grov uagtsomhed, er kunden afskåret fra at frem-
komme med krav på erstatning udover, hvad der er hjemlet i de foran anførte 
bestemmelser. 
PM hæfter ved erstatningsansvar aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, ren-
tetab eller andet indirekte tab. PM’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig over-
stige DKK 200.000. Ansvaret ophører under alle omstændigheder 1 år efter, 
at levering er sket. 
Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende mod PM, såfremt 
kunden ikke skriftligt reklamerer overfor PM, så snart kunden er eller burde 
være opmærksom på tilstedeværelsen af PM’s mulige erstatningsansvar.

PRODUKTANSVAR:
Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet dog det indbyrdes 
forhold mellem kunden og PM i henhold til pkt. 36, sidste punktum, afgøres 
efter punktet ”Værneting og lovvalg” i betingelserne. 

FORCE MAJEURE:
I øvrigt sker alle salg og tilbud med forbehold af ”Force majeure”, der bl.a. 
kan bestå i strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførselsforbud 
samt alle andre omstændigheder her og i udlandet, hvorover PM ikke er herre.

EJENDOMSFORBEHOLD:
Det leverede forbliver PM’s ejendom indtil hele købesummen er betalt. Kunden 
er indtil da forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi.

BETALINGSBETINGELSER:
Når andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne 30% ved ordrens bekræf-
telse, 60% når leverancen er leveret, 10% senest 20 dage efter modtagelsen 
på den af kunden opgivne adresse. Ved betaling efter forfaldstid beregnes 1% 
renter pr. påbegyndt måned.

VÆRNETING OG LOVVALG:
Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med 
Retten i Horsens som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

ANDEN REGULERING:
International købelov nr. 733 af 7. december 1989 er ikke gældende mellem 
parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser 
i såvel national som international lovgivning.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PM PACK A/S


