
ALMINDELIGE SALGS- OG 

LEVERINGSBETINGELSER - PR. 2021 
Til kunder i industri, handv<Erk og offentlige myndigheder 

När der i det folgende tales omu
erhvervsdrivende", skal herved udover en 

erhvervsdrivende iht. § 14 BGB ogsä forstäs offentligretlige juridiske per 
soner og offentligretlig s,erformue (§ 310, stk. 1, pkt. 1 BGB). 

§ 1 Anvendelse 
1. Enhver leverance og ydelse, samt alle retshandelslignende skyldfor
hold iht. § 311, stk. 2 og 3 BGB sker i henhold til nedenstäende almindelige 
salgs- og forretningsbetingelser og som supplement til disse, de almin
delige betingelser for kontrakter med montageydelser (kan findes under 
http://www.hoffmann-group.com/company/agb). Vi sender dig pä fore
sp0rgsel gerne gratis disse salgsbetingelser. Modstridende eller fra vore 
forretningsbetingelser afvigende betingelser fra kunden anerkendes ikke, 
selvom de er blevet forlagt, medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har accep
teret disse. Overfor erhvervsdrivende gcelder disse ogsä for alle fremtidige 
retshandler og retshandelslignende skyldforhold. 
2. Erhvervsdrivende acceptererved modtagelseaf vore leverancer og ydel
ser forpligtelserne i vore almindelige salgs- og forretningsbetingelser. Her
udover skal alle aftaler og tillcegsaftaler vcere affattet skriftligt for at vcere 
gyldige, säfremt de afviger fra vore forretningsbetingelser. 

§ 2Tilbud / Ordre 
1. Vore kataloger er uforpligtende for os, ogsä via elektroniske medier og 
0vrige reklameudsendelser. Disse udg0r säledes ikke noget bindende til
bud for os, og vi pätager os ingen indk0bsrisiko. Vi forbeholder os retten til 
at tage produkter ud af programmet, herunder af kataloget, og evt. erstat
te disse samt cendre produktegenskaber. 
2. De i kataloger, herunder pä elektroniske medier og i 0vrige reklameud
sendelser indeholdteangivelser, afbildninger, tegninger, vcegt-og mälean
givelser hhv. 0vrige tekniske data samt anvendte E-, DIN-, VDE-normer eller 
-data udg0r ingen garanti (tilsikring), men er alene beskaffenhedsangivel
ser, som til enhver tid kan rettes frem til indgäelse af kontrakten. Tekniske 
angivelseri tilbud udg0r alene en tilsikring, hvis de udtrykkeligt betegnes 
som garanti eller tilsikring, i modsat fald er der alene tale om beskaffen
hedsangivelser. Endvidere henviser vi til § 8,4. 
3. Vi har ud over den lovmcessige ophavsret ogsä ejendomsretten til kata
loger, ogsä pä databcerere af en hvilken som helst form og i elektroniske 
medier, samt 0vrige salgsdokumenter (undtaget 0vrige aktionsforsendel
ser); disse (undtaget 0vrige aktionsforsendelser) mä ikke overgives til tred
jemand. Samtlige former for benyttelse af ncevnte dokumenter, herunder 
scerligt tegninger, designs og logoer, er kun tilladt efter forudgäende ind
hentet tilladelse. 
4. Vore tilbud er uforpligtende. 
K0bers ordre er et for k0ber bindende tilbud. Aftale anses for indgäet ved, 
at vi accepterer ordren indenfor 14 dage efter modtagelse af bestillingen 
med en skriftlig ordrebekrceftelse, eller ved at vi sender k0ber den bestil
te vare indenfor denne Frist. 

§ 3 Prlser, betalingsbetlngelser 
1. Medmindrederer indgäeten afvigende skriftlig prisaftale, gcelder dean
givne nettopriser i Euroekskl. den til enhver tid gceldende moms. Med min
dreandet er angivet, ervore priser ncevnt i katalog, tilbud, HOG-eCenter hhv. 
prislister gyldige sä l,enge kataloget er gyldigt (almindeligvis fra 01. 08. til 
31. 07. i det folgende är). Eftersom angivelser i kataloget er uforpligtende, 
gcelder frem for alt priserne og betingelserne, som pä bestillingsdagen er 
angivet i vores nyeste katalog og prislister eller som i enkelttilfcelde er an
givet af os. Kataloger og prislister kan ses i vore butikker eller kan uden be
regning rekvireres hosos.
2. Ved varer med priser angivet i parentes ( ) forbeholdervi os retten til hos
leverand0ren at foresp0rge prisog 0vrige betingelser i forbindelse med en
aktuel kundebestilling. Pägceldende foresp0rgsel fra kunden bearbejdes 
og besvareshurtigst muligt. Samtidig med svaretmeddelervi kunden,om 
kunden modtager levering direkte fra os ellerfra leverand0ren (hhv. via os 
som stedfortrceder) og i givet fald til hvilken pris og 0vrige betingelser va
rerne kan leveres. 
3. lndenfor Danmark leverer vi fra en samlet ordresum pä EUR 100,- inkl. 
emballage nettofrit leveret. Undtaget herfra er leverancer og ydelser, som 
pä den pägceldende katalogside er an fort med „ikke trit leveret", säsom f. 
eks. mäle- og kontrolplaner. For ordrer under EUR 100,- netto beregner vi 
et till,eg pä EUR 12,- for ekspedition, porto og emballage. Ved k0b af min
dre enden pakkeenhed beregner vi et tillceg pä 20 % af netto-bestillings
vcerdien for de opstäede meromkostninger. 
4. Hvis relevant gcelder Incoterms 2010 for leveringerefter den 01.01.2011. 
5. Vore fakturaer forfalder uden undtagelse til betaling 30 dage efter fak 
turadato, med mindre en afvigende skriftlig aftale foreligger. Ved betaling 
indenfor 14 dagefra fakturadatoyder vi ved en ordresum pä min. EUR 25,
en kontantrabat pä 2 %, med mindre der foreligger en afvigende skriftlig 
aftale. Checks og betalingsanvisninger anerkendes kun undtagelsesvist 
som betalingsmiddel. Betaling anses forst for sket, när bel0bet er tilgäet 
vores konto. Veksler accepteres ikke som betalingsmiddel. 
6. Fra den 31. dag fra fakturadato kan vi forlange renter med 9 % plus diskon
toen p.a. Derudover kan vi efter overskridelse af fristen for hver betalings
erindring ellerrykker iht. § 288 afs. 5 BGB forlange et gebyr pä EUR 40; det 
faste bel0b skal regnes op imod en skyldt skadeserstatning; hvis skaden er 
begrundet i omkostningerne for retforfolgelsen. Overfor alle kunder gcel
der som minimum de lovbestemte morarenter. l ethvert tilfcelde harvi ret 
til at g0re en beviselig h0jere skade gceldende. 
7. Vi yder ikke kontantrabat, hvis kunden er i restance med betaling for tid
ligere leverancer. 
8. K0ber har ikke ret til mod regning, medm ind re hans mod krav er anerkendt 
ved en domstol, ubestridt eller godkendt af os. Tilbageholdelsesret for k0-
ber gcelder kun for modkrav, der udspringer af samme kontraktforhold. 
9. Vi forbeholder os retten til at gennemfore ordreafviklingen mod efter
kraveller forudbetaling, när kunden er i restance. 
10. Ved fejlbestillinger beregner vi 5 % returnerings-/ekspeditionsgebyr, 
dog mindst EUR 10,-. Det stär kunden trit for at dokumentere, at vores tab 
er mindre end dette bel0b. 

§ 4 Levering og varemodtagelse 
1. Vi forbeholder os retten til at foretage delleverancer, scerligt ved st0rre 
ordrer, i et for k0ber rimeligt omfang. 
2. Leveringtider eller frister, som ikke udtrykkeligt skriftligt er aftalt som 
bindende, er uforpligtende. Overholdelsen af leveringsfristen er sket, när 
vi kan bevise, at vi har indgäet en aftale med vores leverand0r og desuden 
beviser, at denne ikke har overholdt den med os aftalte leveringstid, under 
forbehold af rigtig og rettidig egen levering. Vi meddelerstraks kunden, när 
der opstär forsinkelser. 
1 hvert tilfcelde forudscetter overholdelse af leveringstiden en afklaring af 
samtlige tekniske enkeltheder, i givet fald rettidig fremskaffelse af de op
lysninger, k0ber skal give, n0dvendige frigivelser/tilladelser, samt sätremt 
dette er aftalt, ogsä modtagelse af forudbetaling. 
3. Ved et fixk0b efter § 286, stk. 2, nr. 4 BGB eller § 376 HGB er vi ansvarli
ge iht. gceldende lovgivning. Det samme gcelder, hvis kunden ifolge en le
veringsforsinkelse fra vores side har ret til at g0re gceldende, at han in gen 
interesse har i at ordren bliver gennemfort. 1 dette tilfcelde er vores ansvar 
begrcenset til forudseelig og scedvanlig skade, med mindre leveringsforsin
kelsen kan henfores til et af os med forscet forvoldt kontraktbrud, hvorved 
vier ansva rlige for vores stedfortrcedere og samarbejdspartnere. Ligeledes 
hcefter vi overfor kunden i tilfcelde af anden leveringsforsinkelse iht. gcel
dende lovgivning, hvis den er baseret pä en forscetlig eller grov uagtsom 
overtrcedelse af kontrakten, som vi er ansvarlige for, hvorved vi er ansvar
lige for vores stedfortrcedere og samarbejdspartnere. Vores ansvar er be
grcenset til forudseelig og scedvanlig skade, när leveringsforsinkelsen ikke 

bygger pä en forscetlig overtrcedelse af kontrakten, som vier ansvarlige for. 
1 tilfcelde af at en leveringsforsinkelse, som vi er ansvarlige for, sker pga. 
en forscetlig overtrcedelse af en vcesentlig kontraktforpligtelse, hvorved 
vi er ansvarlige for vores stedfortrcedere og samarbejdspartnere, hcefter 
vi iht. gceldende lovgivning pä betingelse af, at erstatningsansvaret i det
te tilfcelde er begrcenset til den scedvanlige forudseelige skade. De oven
for ncevnte indskrcenkninger af ansvar pga. leveringsforsinkelse gcelder 
ikke ved personskade. 
Yderligere ansvar i forbindelse med en leveringsforsinkelse, som vi er an
svarlige for,er udelukket. Kundens0vrige kravog rettigheder udovererstat
ningskravet i forbindelse med en leveringsforsinkelse, som vier ansvarlig 
for, forbliver uber0rte. 
4. Ved k0bers fordringshavermora har vi ret til at forlange erstatning for 
opstäet skade og eventuelle meromkostninger. Det samme gcelder, när 
kunden culp0st misligholder medvirkenspligten. Ved indtrceden af for
dringshavermora hhv. restance gär faren for hcendelig forvcerring og hcen
delig undergang over pä kunden. 

§ 5 Rislkoovergang, forsendelse 
1. Varen vil, med mindre andet er aftalt, pä k0bers forlangende blive sendt 
til den af ham 0nskede leveringsadresse (forsendelsesk0b iht. § 447 BGB). 
Risikoen for salgsgenstanden overgär, ogsä ved forsendelse tra et lager og 
ved levering direkte fra vores leverand0r, til k0ber ved varens overgivelse 
til spedit0r, fragtforer eller hvem, der ellers varetager forsendelsen. Efter 
0nske fra k0ber tegner vi transportforsikring for k0bers regning. 
2. Säfremt afsendelsen forsinkes som folge af omstcendigheder, som kan 
tilregnes k0ber, overgär risikoen for salgsgenstanden til k0ber fra den dag, 
hvor varen bliver meldt klar til forsendelse. 
3. Leverede genstande skal modtages af k0ber, ogsä när de fremstär med 
uvcesentlige mangler, uden at det ber0rer hans rettigheder iht. § 8. 

§ 6 Eksportbestemmelser 
1. Vi forbeholder os ret til at granske eksportretlige bestemmelser og leve
rer med forbehold Foren evt. päkrcevet myndighedsgodkendelse (f.eks.en 
transport- hhv. eksportgodkendelse). Vi vil i den forbindelse foretage alle 
de bestrcebelser, der med rimelighed kan forlanges af os, for at fremskaffe 
en evt. päkrcevet myndighedsgodkendelse. Nogen garanti for, at vi fär til
delt den päkr,evede myndighedsgodkendelse, kan vi dog ikke pätage os. 
Kunden er forpligtet til at st0tte os i forbindelse med fremskaffelsen af en 
sädan og til at stille päkrcevede dokumenter og informationer til vores 
rädighed indenfor rimelig tid. 
2. Hvis de myndighedsgodkendelser, der er päkrcevede for at kunne udfo
re kontrakten, ikke skulle blive meddelt os indenfor rimelig tid, dog senest 
indenfor 12 mäneder efter indgäelsen af ncervcerende kontrakt, eller kun
den heller ikke efter udl0bet af en rimelig yderligere trist skulle have frem
skaffetdet materiale,derer päkrcevetfor at kunne fä meddelt godkendelse, 
harvi rettil at hceve kontrakten. Skulle der pä tidspunktetfor tilbagetrcedel
seserklceringens afg ivelse efter kundens 0nske alle rede vcere blevet udfort 
ydelserfra vores side, harvi stadig krav pä en forholdsmcessig godtg0relse. 
3.1 tilfceldeaf,at den päkrcevede godkendelse somovenncevnt ikke medde
les, er et krav pä erstatning eller omkostningsgodtg0relse udelukket, med
mindre den pägceldende part, som et sädant krav g0res gceldende imod, 
kan g0res ansvarlig for, at godkendelsen ikke er blevet meddelt. § 6, stk. 2, 
2. pkt., g,elder i sä fald tilsvarende. 
4. Det pähviler kunden at kontrollere importreglerne og at tremskaffe en 
evt. päkrcevet importtilladelse. 
5. Kunden er forpligtet til forud for eksporten af de varer, som vi direkte 
eller indirekte mätte levere, at foretage alle n0dvendige skridt til udred
ning (sanktionslister, slutbrugerforhold, embargobestemmelser osv.) med 
henblik pä overholdelse af nationale, internationale og iscer amerikanske 
(re)eksportkontrolbestemmelser og om forn0dent selv indhente de rele
vante godkendelser hos de kompetente myndigheder for egen regning. 
Kunden er ikke berettiget til at returnere varer eller krceve erstatning, der 
som myndighederne mätte ncegte ham eksportgodkendelse. 
Ved kendskab til slutbrugerforhold i relation til "ABC-väben" samt frem
foringsteknologi erdet generelt forbudt at videredistribuere vores varer. 

§ 7 Ejendomsforbehold 
1. Vi bevarer ejendomsretten til den leverede vare, indtil alle vore fordrin
ger tra leveringskontrakten er betalt, overfor erhvervsdrivende indtil alle 
vore fordringer i den med k0ber bestäende forretningsforbindelse er be
talt inkl. päl0bne omkostningerog renter. 
2. Vi giver samtykke til, at k0ber, indtil genkaldelse af vores samtykke, i for 
bindelse med scedvanlige forretningsforelse kan viderescelge de leverede 
varer, som leveres iht. ejendomsforbehold. Sikkerhedsstillelse og pant
scetning af vore varer er ikke lovlig. K0bers fordringeroverfor tredjemand i 
forbindelse med videresalg af vores varer under ejendomsforbehold over
drager han hermed pä forhänd til os. Vi accepterer hermed denne overdra
gelse. Vi erberettigettil at underrette den tredjemand, som k0bermeddeler 
os, om overdragelsen af fordringer og til at g0re fordringen, som blev over
draget, gceldende i eget navn. 
3. Säfremt den realiserbare vcerdi af vores sikkerhed overstiger vore fordrin
ger med mere end 20 %, er vi pä k0bers forlangende forpligtet til at frigive 
sikkerhed efter eget valg. 
4. K0berskal straks und errette os skriftligt ved pantscettelse eller0vrige ind
greb fra tredjemand og underrette panthaver om vores eksisterende ejen
domsforbehold. Sikkerhedsstillelse og overdragelse eller pantscetning af 
ejendomsretten er ikke lovlig. 
5. Sätremt k0ber misligholder kontrakten, iscer ved forsinket betaling, ervi
berettiget til atophceve kontrakten og tage varen tilbage. Säfremt vi tager 
varen retur tra erhvervsdrivende, udg0r dette en tilbagetrceden tra kon
trakten og vier berettiget til trit at scelge varen bedst muligt, säfremt vi har 
varslet salg med en rimelig trist. Det indkomne bel0b ekskl. rimelige reali
seringsudgifter vil vi modregne i k0bers forpligtelse. 
6. Sätremt vi er berettiget til at trcede tilbage fra kontrakten og til at tage 
varen retur, er k0ber forpligtet til at tillade, at en af vore medarbejdere op
g0r beholdningen af varerne. 
7. K0ber er forpligtet til at behandle varen varsomt, sä lcenge den er vores 
ejendom. Säfremt vedligeholdelses- og inspektionsarbejder er n0dvendi
ge, skal k0ber udfore disse for egen regning. K0ber skal iscer forsikre varen 
med nyvcerdi mod fare gennem beskadigelse eller 0del2eggelse som fol
ge af brand, vand og tyveri. 

§ 8 Reklamation 
1. De efterfolgende bestemmelser om reklamationsret gcelder kun for nye 
varer. Brugte ting k0bes som beset. Säfremt der alligevel bestär ansvar for 
reklamationer (f. eks. ved scerlige aftaler eller i tilfcelde, hvor vi har fortaget 
cendringer pä den brugte ting), gcelder efterfolgende bestemmelser. 
2. Reklamation fra erhvervsdrivende forudscetter, at k0ber har overholdt 
den almindelige unders0gelsespligt iht. § 377 HGB. lkke-erhvervsdriven
de k0bere skal unders0ge den leverede vare for mangler, fejllevering og 
mcengdefejl sä hurtigt som muligtefter modtagelse. lkke-erhvervsdriven
de k0bere skal indenfor 14 dage efter modtagelse af varen skriftligt pätale 
fejlleverancer og mcengdefejl. Afsendelse er nok for at overholde fristen. 
3. Säfremt k0bsgenstanden er mangelfuld afhjcelper vi efter eget valg 
manglen ved enten afhjcelpning ellel" omlevering af mangeltri genstand. 
Hertil skal k0bergive os · t. Vi bcerer omkostningerne for n0d
vendig afhjcelpning af man gier, sätremt disse ikke er blevet h0jere af, at va
ren er blevet bragt til en anden adresse end leveringsadressen. F0rst när 
afhjcelpningen har släet fejl ellerer blevet ncegtet af os uden grund elleren 
afhjcelpningsfrist ikke er blevet overholdt, har k0ber ret til at g0re de i lov
givningen foreskrevne 0vrige mangelsbefojelser gceldende. Vores erstat-

ningsansvar erdog begrcensettil scedvanligeforudseelige skader. Vi harret 
til at ncegte afhjcelpning eller omlevering indenfor en lovmcessig ramme. 
De n0dvendige omkostninger, der opstär, for kontrol og afhjcelpning over
tager vi, hvisder virkelig foreligger en mangel. Hvis detdog visersig,at man
gelafhjcelpningskravet fra kundens side er uberettiget, kan vi forlange, at 
kunden betaler for de opstäede omkostninger. 
4. Varens egnethed eller brugbarhed, der gär ud over egnethed til normal 
brug eller fraviger denne, eller en beskaffenhed, som ikke er almindelig for 
varer af samme art, kan k0ber kun forvente, hvis der findes en scerlig aftale 
herom eller iht. offentlige ytringer iht. § 434, stk. 1, pkt. 3 BGB. 
Vi stär efter bedste evnetil k0bers rädighed med räd og vejledning om an
vendelse af vore varer. Ud over bestemmelser i ovenstäende nr. 3, hcefter 
vi kun, hvis der bliver lavet en scerlig rädgivningsaftale eller der herfor er 
blevet aftalt en betaling ud over k0bsprisen for varen. 
5. Fristen for forceldelse af reklamationskrav er ved l0s0re, der er blevet an
vendt i overensstemmelse med genstandens al mindelige anvendelsesmä
de i forbindelse med et bygningsvcerk, og som har forärsaget, at dette er 
mangelfuldt, 5 är,ellers 1 är, regnet fratidspunktet for levering af varen. Den 
lovm2essigefor2eldelsesfristg2elder, hvis vi svigagtigt harfortieten mangel 
eller hvis der foreligger et tilf,elde af leverand0rregres (§ 445b BGB) eller 
et krav om udlevering af ting fra tredjemands side (§ 4381 nr. 1 BGB) samt 
i tilf,elde iht. § 12. 
6. Sätremt vi i kataloget (scerligt ved elektro-v2erkt0jer) henvisertil scerlige 
garantiregler og trister hos producenterne, gcelder disse betingelser for 
ud, ogsä i forhold til vore kunder. Producentgarantierovertages imidlertid 
kun af os, säfremt dette udtrykkeligt er aftalt med kunden. 
7. Säfremt de af producenten eller leveringsfirmaet udleverede drifts- og 
vedligeholdelsesforskrifter ikke overholdes, hvis der foretages cendringer 
pä produkterne, udskiftesdele eller anvendes forbrugsmaterialer, som ikke 
svarer ti I originalspecifikationerne, bortfa lder enhver ga ranti, for sä vidt dis
se omstcendigheder har haft indflydelse pä opstäen af mangler ved varen. 
8. Skulle en af os leveret genstand vcere behceftet med en retlig mangel, er 
vi berettigettil efter eget valg, at afhjcelpe manglen gennem levering af en 
cekvivalent og til sammenlignelig brug egnet erstatningsgenstand eller at 
afhjcelpe den retlige mangel ved aftale med den berettiget tredjemand. 
9. Hvis genopfyldelsen slog fejl eller den Frist, der scettes af kunden inden
for et rimeligt tidsrum, for genopfyldelsen er udl0bet uden succes eller iht. 
de retslige forskrifter er undvcerlig, kan kunden trcede tilbage fra k0bekon
trakten eller mindske k0beprisen. Ved en uvcesentlig mangel har kunden 
ikke ret til at trcede tilbage fra k0bekontrakten. 
10. Kundens krav pä skadeserstatning hhv. erstatning for forgceves udgif
ter bestär kun i overensstemmelse med § 12 og er derudover udelukket. 

§ 9 Elektrolov (ElektroG) 
1. Vi forpligter os til, säfremt elektroloven (ElektroG) finder anvendelse pä
vore produkter, at anmelde produkterne, som foreskrevet, i de forskellige 
lande iht. Det Europceiske Fcellesskabs retningslinjer. 
2. K0beren forpligter sig til at sende de af os leverede elektro- og elektro
nikmaskiner tilbage for egne omkostninger efter endt brug. Vi bortskaffer 
hhv. genbruger maskinerne iht. de lovfcestede bestemmelser. 
3. K0beren forpligter sig til ikke at scelgeeller forcere maskinerne til private 
husholdningerefter endt brug, herunderscerligt ikketil egne medarbejdere. 
4. Hvis k0beren videregiver maskinerne til erhvervsdrivende brugere s0r
ger han for, at der med den pägceldende erhvervsdrivende laves en aftale 
om, at maskinerne efterendt brug returneres til os iht. punkt 2. 

§ 10 Batterllov {BattG) 
1. Sätremt batteriloven (BattG) finder anvendelse pä vore produkter, er 
den foreskrevne registrering ved det tyske milj0kontor gennemfort fra 
vores side. 
2. Slutbrugerne er retsligt forpligtet til at aflevere brugte batterier hos et
egnet indsamlingssted. Dekan ogsä uden beregning returnere demtil ste
det, hvor de har k0bt dem. Den overstregede affaldsb0tte betyder: Batte
rier mä ikke smides i usorteret husholdningsaffald. Pb, Cd og Hg betegner 
indholdsstoffer, som ligger over de lovlige vcerdier. 

§ 11 Produktlonssted 
Säfremt k0beren videregiver varer fra os til tredjemand, skal han ved eg
nede foranstaltninger sikre, at der kan findes tilbage til varens oprindel
sessted. Han skal iscer sikre sig, at der i tilfcelde af n0dvendigheden af at 
foranledige produktansvarsretlige foranstaltninger (f.eks. tilbagekaldelse 
af produkter eller produktadvarsel) omgäende kan findes frem til den le
verede vare og dennes seneste k0ber. 
Säfremt k0beren ikke videregiver varen til tredjemand, men benytter/for
bruger denne i sin virksomhed skal han ligeledes sikre, at de varer, der er i 
brug eller pä lager, i tilfcelde af n0dvendige skridt iht. scetning 2, kan findes. 

§ 12Ansvar 
1. Vi er uindskrcenket ansvarlige iht. lovfcestede bestemmelser for person
skade, som opstär pga. uagtsom eller forscettelig pligtfors0mmelse tra vo
res side, vore reprcesentanter ellervore samarbejdspartnere, samt for skader, 
der kan henfores til produktansvarslovens regler. For skader, der ikke erom
fattet af den forste scetning, og som er opstäet pga. forscetteligt eller groft 
uagtsomt kontraktbrud eller svig tra vores side, vore reprcesentanter eller 
samarbejdspartnere, hcefter vi iht. de lovfcestede bestemmelser. l dette til
fcelde er erstatningsansvaret dog begrcenset til kontrakttypiske, forudsee
lige skader, sätremtvi, vore reprcesentanter eller vore samarbejdspartnere 
ikke har handlet forscetteligt. l det omfang vi har afgivet en beskaffenheds
og/eller holdbarhedsgaranti,ervi ogsä ansvarlige pä grundlag og i omfang 
af denne garanti. For skader, som ikke umiddelbart optrceder pä varen, er 
vi i 0vrigt kun ansvarlige efter garantien, hvis risikoen for en sädan skade 
utvivlsomt er omfattet af garantien. 
2. Vier ogsä ansvarligefor skader, somforärsagesaf simpel uagtsomhed, sä
fremt uagtsomheden vedr0rer overtrcedelsen af kontraktforpligtelser, hvis 
overholdelse er af scerlig afg0rende betydning for opnäelsen af kontrak
tens formäl (kardinal-pligter) og hvis overholdelse kunden regelmcessigt 
stoler pä og skal kunne stole pä. Vi er dog kun ansvarlige, säfremt skader
ne er typisk forbundet med kontrakten og er forudselige. 
3. Et yderligere ansvar uden hensyn til retsnaturen af den stillede fordring 
er udelukket, dette gcelder iscer ogsä for erstatning udenfor kontrakt eller 
krav pä erstatning af forgceves afholdte udgifter i stedet for ydelse; heraf 
forbliver vores ansvar for forsinkelse uber0rt. Säfremt vores ansvar er ude
lukket eller beg rcenset, gcelder dette ogsä forvore an sattes, medarbejderes, 
reprcesentanters og samarbejdspartneres personlige ansvar. Ethvert objek
tivt ansvariht. lovfcestede bestemmelserforbliver i alle tilfcelde uber0rt. 
4. Denne ansvarsbestemmelse gcelder ogsä for retshandelslignende for 
pligtelser iht. § 311, stk. 2 og 3 BGB. 
5. Säfremt vore produkter skal overholde sikkerhedsbestemmelser, gcel
der de tyske bestemmelser, ved eksportering af varen til kunden i udlan
det er vi ikke ansvarlige for overholdelse af bestemmelser, der gcelder der; 
det er k0beren ansvarlig for.

§ 13 Betalingssted, anvendt lov og vaernetlng 
1. Som opfyldelsessted forleveringer, betalingerog somvcerneting overfor 
k0bere i handelslovens betydning,juridiske personer i offentlig ret eller o f 
fentligretlig scerformue, gcelder det forretningssted, der e r  opfort pä  vore 
tilbuds-hhv. modtagelseserklcering. Sidstncevntegcelderogsä sei vom kun
den ikke har almindeligt vcerneting i Tyskland eller kundens bopcels- / for
retningsadresse eller scedvanl ige ophold ikke er kendt, när sagen anlcegges. 
2. Tysk ret finder anvendelse med undtagelse af kollissionsbestemmelser. 
CISG finder ikke anvendelse. 
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