Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for MAN Truck & Bus Danmark A/S (i det følgende kaldet sælger)
1. Tilbud, ordrebekræftelser m.v.
Afgivne tilbud bortfalder med mindre de forinden er tilbagekaldt efter 20 dage fra tilbudsdato eller andet er
anført i tilbuddet.
Tilbud, ordrebekræftelser, slutsedler, købekontrakter, leje- og leasingaftaler er kun bindende for sælger, hvis
disse er underskrevet af to befuldmægtigede personer. Såfremt køber ikke reagerer på fremsendt ordrebekræftelse inden 7 dage er ordrebekræftelsen bindende for køber. Ordren er altid bindende for køber ved
underskrift af ordrebekræftelse.
Ved eventuel efterfølgende annullering af ordren er køber forpligtet til at betale en erstatning til sælger på min.
10 procent af købesummen til dækning af omkostninger og mistet avance.
2. Ejendomsret/Forsikring
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil hele købesummen inklusive eventuelle renter og
omkostninger er betalt.
Ved køb med ejendomsforbehold og ved leje/leasing er køber/lejer/leaser forpligtet til at tegne kaskoforsikring
og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes/lejedes/leasedes anvendelse. Forsikringssummen skal til
enhver tid dække handelsværdien. Køber/lejer/leaser er forpligtet til at underskrive panthaverdeklaration.
Ved udlejning/leasing forbliver ejendomsretten hos lessor og lejer/leaser skal inden overgivelsen underskrive
lejekontrakt/leasingkontrakt. Ved levering skal lejer/leaser underskrive leverancegodkendelse.
3. Stempling m.v.
Køber afholder omkostningerne til stempling af stempelpligtige dokumenter, ligesom det er købers ansvar, at
disse stemples. (Kun dokumenter, der skal tinglyses, skal stemples.)
4. Købesum
Købesummen omfatter det i ordrebekræftelsen nævnte.
Alt udstyr, tilbehør, opbygning af genstanden eller specifikation i øvrigt, som ikke er indeholdt eller anført i
tilbud/ordrebekræftelse, er ikke omfattet af købesummen. Dette betales særskilt af køberen.
Køber hæfter ligeledes for synsgebyr, nummerplader, forsikringspræmier og vægtafgift/vejbenyttelsesafgift.
Endvidere hæfter køber for forfalden vægtafgift m.v. på eventuelt ibyttetaget materiel.
Såfremt sælger hos underleverandører, der er valgt af køber, eller sælger, skal betale en pris, der er højere
end den, der var gældende ved aftalens indgåelse, forhøjes købesummen tilsvarende. Købesummen forhøjes
ligeledes, såfremt kursen på Euro ændrer sig med mere end 1,5% i relation til den danske krone.
Bliver den samlede købesum forhøjet med mere end 8% på grundlag af ændringer i valutakursen og/eller
prisforhøjelser fra leverandører, valgt af sælger, kan køber skriftligt hæve købet inden for 14 dage efter at
køber er blevet bekendt med forhøjelsen. Der kan i den anledning ikke fra sælgers side rejses noget krav om
erstatning.
Såfremt der inden leveringen sker ændring i offentlige afgifter, toldtariffer eller lignende ydelser, der skal
erlægges af sælger i anledning af salget eller indregistreringen af de pågældende køretøjer er sælger berettiget til at regulere købesummen fuldt ud herfor.
Sker betaling helt eller delvist ved levering af brugt materiel, skal dette leveres i samme eller bedre stand, hvori
det forefandtes ved købsaftalens indgåelse. Sælger godtgør ikke køber for forbedringer som følge af eventuel
reparation. Køber bærer risikoen for forringelse, indtil materiellet overgives i sælgers besiddelse.
Forsikringssummer m.v. vedrørende det ibyttetagne materiel, som ikke er udbetalt ved købsaftalens indgåelse,
tilfalder ubeskåret sælger. I påkomne tilfælde er køber forpligtet til at udfylde skadesanmeldelse m.v. og
meddele forsikringsselskabet, at forsikringssummen skal udbetales til sælger.
5. Betaling
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering, medmindre andet er anført i ordrebekræftelse eller
slutseddel.
Ved eventuel forsinket betaling er køber pligtig til at betale rente svarende til Nationalbankens diskonto + 8
procent. Indbetaling fra køber dækker forlods tilskrevne renter.
Ved salg på kredit, leasing eller leje vil kontraktens individuelle bestemmelser være gældende for betalingstidspunkt og renteberegning. Af beløb, som køber/lejer/leaser betaler i henhold til sådan aftale, har sælger/lessor eller en senere erhverver af kontrakten ret til forlods at dække renter og omkostninger, forfalden
forsikringspræmie, reservedele og reparationsomkostninger vedrørende det købte, leasede eller lejede.
Erstatningen ved sælgers ophævelse som følge af for sen betaling udgør altid minimum 10% af købesummen
til dækning af omkostninger og mistet avance.
6. Levering og leveringstidspunkt
Levering sker ab sælgers forretningssted, og eventuel forsendelse herfra sker for købers regning og risiko.
Eventuelt ibyttetaget materiel skal leveres på sælgers forretningssted. Angivne leveringstidspunkter er, med
mindre andet er angivet i tilbud eller ordrebekræftelse, at betragte som omtrentlige og overskridelse heraf kan
ikke gøres gældende som forsinkelse.
Ved force majeure, der medfører forsinkelse, kan køber ikke kræve erstatning, hæve købet eller gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger.
Medfører en force majeure begivenhed en forsinkelse på mere end 6 måneder, er enhver af parterne berettiget
til at hæve købet, uden at nogen af parterne har krav mod hinanden.
Ved force majeure forstås enhver hindring, herunder krig, brand, jordskælv, strejke, lockout, mangel på
transportmidler, forsinket transport, almindelig vareknaphed eller manglende eller mangelfuld levering fra
sælgers leverandører, som sælger ikke kunne eller burde tage i betragtning ved købets indgåelse, og som
forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld for sælger.
Køber er forpligtet til at afhente det solgte senest 7 dage efter, at der er givet meddelelse om, at genstanden er
klar til at blive overdraget. Overskrides fristen, er sælger berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for sit
tab, dog minimum 10% af købesummen til dækning af omkostninger og mistet avance.
Efter at sælger har givet meddelelse om, at den solgte genstand er klar til overdragelse, sker opbevaring på
købers regning og risiko.
7. Specifikationer
Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle forskelligheder mellem det leveredes specifikationer og de i
katalog, brochure, registreringsattest eller lignende anførte specifikationer.
Endvidere forbeholder sælger sig ret til at ændre på aftalte specifikationer som følge af ændrede produktionsmetoder m.v. hos sælgers leverandører, såfremt sådanne ændringer ikke har væsentlig indflydelse på det
solgtes funktion eller anvendelsesmuligheder.

8. Ansvar for forsinkelse
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelse med mindre dette skyldes sælgers forsætlige eller
groft uagtsomme handlinger eller undladelser.
Sælger fraskiver sig ethvert erstatningsansvar for indirekte tab så som driftstab, tabt fortjeneste eller
andre økonomiske konsekvenstab.
9. Ansvar for mangler
Køber er forpligtet til at foretage en grundig gennemgang af det solgte straks ved modtagelsen.
Køber skal inden 7 dage efter, at han har konstateret eller burde have konstateret, at det solgte ikke
svarer til det aftalte, skriftligt reklamere over for sælger med tydelig angivelse af reklamationsårsagen.
For mangler og defekter ved selve salgsgenstanden gælder sælgers service- og reklamationsbestemmelser.
Sælger fraskiver sig ethvert erstatningsansvar for indirekte tab så som driftstab, tabt fortjeneste eller
andre økonomiske konsekvenstab, herunder købers eller dennes kunders tab.
Såfremt den solgte genstand er brugt, hæfter sælger ikke for fejl og mangler, herunder genstandens
lovlige stand og tidligere brug, medmindre andet er individuelt aftalt i ordrebekræftelsen eller slutsedlen.
Såfremt sælger har modtaget brugte genstande i bytte, og de pågældende genstande er behæftet med
skjulte fejl og mangler, er køber ansvarlig for udbedring af disse hurtigst muligt, herunder betaling af
eventuel erstatning.
10. Produktansvar
Sælger er udelukkende ansvarlig for skade, forårsaget af en defekt ved en genstand, der er produceret
eller leveret af sælgeren, jfr. Lov om produktansvar.
Ved produktansvar, som ikke vedrører forbrugertingskade og personskade, er sælger ikke ansvarlig for
skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i køberens besiddelse.
Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter
hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af
salgsgenstanden forårsager.
Sælger fraskiver sig ethvert ansvar for indirekte tab så som driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal
denne part straks underrette den anden herom.
11. Reklamation
Såfremt der inden 1 år efter leveringsdagen på nye køretøjer konstateres materiale-, monterings- eller
fabrikationsfejl, er sælger pligtig til efter eget valg at foretage afhjælpning, omlevering eller yde forholdsmæssig afslag i købesummen. Købers beføjelser i tilfælde af fejl og mangler er begrænset hertil.
Sælger er ikke ansvarlig, hvis fejlen skyldes, at køber ikke har fulgt leverandørens instruktion, har
anvendt andre reservedele end de originale eller de af sælger anviste, at reparationer er udført af andre
end de af sælger godkendte værksteder, eller fejlen er opstået ved ulykkestilfælde, ombygning eller
ændring, der ikke er foretaget af sælger, medmindre det er åbenbart, at sådant ikke er årsag til fejlen.
I det omfang dæk, elektrisk udstyr, dieseludstyr eller andre genstande er leveret af en underleverandør,
og der i denne situation er selvstændig service- og reklamationsansvar, omfattes dette udstyr ikke af
sælgers service- og reklamationsbestemmelser.
Sælgers ansvar er endvidere betinget af, at køretøjet anvendes på normal måde og vedligeholdes i
henhold til gældende forskrifter, at plomberinger, installationer og indstillinger udført af leverandør/sælger ikke er brudt eller ændret, samt at køretøjet ikke er blevet overbelastet.
Sælger yder ingen erstatning for omkostninger til bugsering, overarbejde, udetillæg og lignende samt
miljøomkostninger.
Såfremt køber efter køretøjets levering har påmonteret ekstraudstyr, som forårsager ekstraudgifter ved
andre reparationsarbejder, må køber selv afholde disse ekstraomkostninger.
Sælger yder ingen reklamationsret, garanti eller service på brugt materiel, medmindre dette er aftalt
særskilt.
For driftstab og andre indirekte tab ydes ingen erstatning.
For nye køretøjer henvises i øvrigt til de produktspecifikke service- og reklamationsbestemmelser, som
køber anerkender særskilt.
12. Reservedele og værkstedsarbejde
Eventuelle reklamationer må fremsættes inden 7 dage efter fakturadato. På nye reservedele, der er
anvendt til reparation, ydes 1 års reklamationsret eller 100.000 km. Gældende er det der indtræder først.
Normal slitage og justering er ikke omfattet af reklamationsretten.
Uden særskilt skriftlig aftale yder sælger ingen reklamationsret eller service på brugte reservedele.
Ved salg og levering af ombytningsdele er køber berettiget til, senest 7 dage fra leveringsdatoen, at
returnere renoverbar, rengjort og olieaftappet returenhed til sælger. Bedømmer MAN renoveringsværkstedet, at den pågældende returenhed er renoverbar, vil køber blive krediteret herfor.
Reservedele tages kun retur efter forudgående aftale og i så fald mod 10% returgebyr.
I øvrigt finder begrænsningerne i pkt. 10 om reklamation anvendelse.
Betalingsbetingelser, rente m.v. som ovennævnte punkt 4 og 5.
Værkstedet påtager sig intet ansvar for løse effekter efterladt i køretøjer indleveret til service.
13. Værneting
Alle tvister vedrørende nærværende kontrakt kan af sælger, såfremt denne måtte ønske det, anlægges
for retten i København.
14. Aftalens grundlag
Nærværende Almindelige salg- og leveringsbetingelser for MAN Truck & Bus Danmark A/S udgør en
integreret del af ethvert tilbud, ordrebekræftelse eller slutseddel afgivet/indgået af MAN Truck & Bus
Danmark A/S. Enhver aftale om ændring i de her anførte salgs- og leveringsbetingelser for MAN Truck
& Bus Danmark A/S skal fremgå af respektive tilbud, ordrebekræftelse eller slutseddel. Reglerne i
Købeloven og Lov om kreditaftaler er gældende, for så vidt de ikke er fraveget i de på denne kontrakt
anførte salgsvilkår.
15. Ved finansiering gennem leasingselskab:
Køber drøfter, forhandler og aftaler selv vilkårene herfor med leasingselskabet. Ved underskrift af
nærværende aftale forpligter køber sig til, at underskrive de nødvendige leverancegodkendelser, samt
øvrige dokumenter som leasingselskabet måtte stille krav om i forbindelse med leveringen af køretøjet.
Endvidere bekræfter køber ved underskrift af nærværende dokument ligeledes, at køber som selvskyldnerkautionist overfor sælger, indestår for aftalens opfyldelse, uanset eventuelle forbehold mellem
leasingselskabet og køber.
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