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Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for JVL A/S 
 
I almindelighed gælder disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser alle tilbud, salg og levering af produkter og ydelser (”Varer”) fra JVL A/S til sine kunder (”Kunden”). Eventuelle standardbetingelser 
og indkøbsbetingelser fra Kunden finder ikke anvendelse, medmindre disse er udtrykkeligt accepteret af JVL A/S. Afvigelser er kun gældende, såfremt JVL A/S skriftligt og udtrykkeligt har accepteret 
dette.  
 
Tilbud 
Når intet særligt er anført, er tilbud gældende uden forbindende. 
Tilbud er kun bindende for JVL A/S, i det omfang priser, leveringstid og øvrige vilkår i tilbuddet fortsat kan opfyldes af JVL A/S på det tidspunkt, hvor tilbuddet er accepteret af Kunden, og/eller JVL A/S 
sender ordrebekræftelse på ordre fra Kunden.  
Der tages forbehold for regulering af pris i overensstemmelse med kursændringer.  
Alle priser gælder eksklusive moms og andre afgifter. 
 
Ordrer 
JVL A/S bekræfter Kundens ordre ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura. Bekræftede ordrer og accepterede tilbud kan ikke annulleres medmindre andre udtrykkeligt og skriftligt fremgår af 
ordrebekræftelsen eller JVL A/S’ tilbud. Der kan ikke aftales annullering af Varer, som ikke lagerføres af JVL A/S eller som er indkøbt eller produceret specielt til Kunden. Alle aftalte annulleringer tillægges 
et gebyr på 15% af værdien af den åbentstående ordre. 
 
Levering 
JVL A/S’ leveringsbetingelser er ab lager (Ex Works Incoterms 2020), eksklusiv emballage. Forsendelse sker på Kundens regning og risiko. Medmindre JVL A/S har modtaget anden udtrykkelig og skriftlig 
instruks fra Kunden vil eventuel forsendelsesform og -rute bestemmes af JVL A/S.   
 
Leveringstid. 
De opgivne leveringstider er skønsmæssigt fastsat og er uforbindende.  
I tilfælde af væsentlig forsinkelse, som skyldes forsømmelighed fra JVL A/S´ side, er Kunden berettiget til erstatning efter gældende ret. Kundens erstatningskrav i denne henseende kan kun udgøre 
Kundens dokumenterede direkte tab. Kundens erstatningskrav er endvidere begrænset til 25 % af købesummen for den forsinkede leverance.   
JVL A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser eller øvrige uoverensstemmelser som skyldes force majeure lignende forhold, såsom strejke, lock-out, krig, uroligheder, brand, import- eller eksportforbud, 
transportproblemer, almindelig vareknaphed samt øvrige omstændigheder, som JVL A/S ikke er herre over, herunder forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra underleverandører på grund af de 
nævnte omstændigheder. 
 
Betaling 
Betaling skal ske kontant medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde eller modregne i betaling på grund af eventuelle modkrav.  
Ved overskridelse af betalingsfristen påregnes 2 % i morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.  
JVL A/S er berettiget til at tilbageholde yderligere levering ved Kundens manglende/forsinkede betaling. 
 
Ejendomsforbehold 
JVL A/S bevarer ejendomsretten over Varerne indtil den fulde købesum og alle tilløbne omkostninger er betalt til JVL A/S. Ved omdannelse eller bearbejdning af de solgte Varer, opretholdes JVL A/S’ 
ejendomsforbehold, således at det omfatter omdannede eller bearbejdede produkter i et omfang svarende til værdien af de solgte Varer.  
 
Produktinformation 
Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til vægt dimensioner, kvalitet, tekniske og andre data, som fremgår af kataloger, beskrivelser, prospekt, annoncer m.v., og uagtet om informationen 
er givet på skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, skal betragtes som orienterende og er alene bindende i det omfang, at JVL A/S udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. 
Specifikke krav fra Kunden er kun bindende, hvis disse accepteres skriftligt af JVL A/S.  
 
Reklamation 
Kunden er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af Varerne ved levering og straks reklamere skriftligt til JVL A/S over eventuelle mangler. Reklamationer over synlige mangler skal 
være JVL A/S i hænde på skrift senest 8 dage efter leveringsdatoen. Andre reklamationer skal fremsættes straks og skriftligt, efter at den pågældende mangel er konstateret eller burde være konstateret.  
Såfremt Kunden ikke overholder sin reklamationspligt, vil Kunden have frafaldet ethvert senere krav mod JVL A/S, som følge af den pågældende mangel eller uoverensstemmelse.  
Kunden er ansvarlig for meromkostninger som JVL A/S påføres ved udbedring af mangler som følge af, at Varerne befinder sig på et andet sted end leveringsstedet.   
 
Garantiforhold  
JVL A/S bestræber sig på til enhver tid at levere Varer som opfylder de normer og specifikationer, der er anført i JVL A/S’ og JVL A/S’ leverandørers datablade og øvrige tekniske specifikationer. Dersom 
disse specifikationer ikke er overholdt, påtager JVL A/S at reparere eller ombytte, efter JVL A/S’ eget skøn, den eller de defekte enheder uden beregning for Kunden indenfor garantiperioden.  
Garantiperioden er 1 år fra levering for JVL A/S’ egne produkter. For JVL A/S leverandørers produkter gælder de enkelte leverandørers garantiordning.  
Garantiforpligtigelsen bortfalder ved følgerne af unormalt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig installation eller fejl efter reparation udført af andre end JVL A/S. Almindelig slitage på enheder 
eller komponenter er heller ikke omfattet af JVL A/S’ garantiforpligtelse.   
 
Ansvarsbegrænsning 
JVL A/S er alene ansvarlig for Kundens dokumenterede direkte tab. JVL A/S er ikke ansvarlig for Kundens tab af produktion, profit, indtægt, goodwill eller enhver anden følgeskade eller indirekte tab, der 
opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Varer.  
JVL A/S er ikke ansvarlig for at Varerne opfylder Kundens påtænkte formål, medmindre JVL A/S er blevet gjort udtrykkeligt bekendt med dette formål og garanteret herfor over for Kunden.  
JVL A/S’ ansvar er begrænset til 25 % af købesummen for de forsinkede eller mangelfulde Varer.  
 
Returnering af Varer 
Returnering af Varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med JVL A/S, der, hvis returnering accepteres, tildeler Kunden et  returneringsnummer. Varer der er indkøbt eller produceret efter 
Kundens ønske kan normalt ikke tages retur. Andre Varer, der er ubeskadigede, og i original emballage, kan eventuelt tages retur mod et gebyr på 30% af varens faktureringsværdi. Varer der returneres, skal 
leveres på JVL A/S’ adresse for Kundens regning og risiko. 
 
Produktansvar 
For skade på personer og ting, der er en følge af fejl eller mangler ved leverede produkter og ydelser, for hvilket JVL A/S er ansvarlig, hæfter JVL A/S i henhold til gældende dansk lov om produktansvar. 
I intet tilfælde hæfter JVL A/S for avancetab, driftstab eller anden indirekte tab. 
 
Forbud mod videresalg og brug til visse formål 
Kunden garanterer, at JVL A/S’ Varer ikke må anvendes til eller videresælges til formål, der har nogen form for forbindelse til kemiske, biologiske eller atomare våben eller til missiler, som er i stand 
til transportere sådanne våben. 
Kunden garanterer, at JVL A/S’ Varer ikke må sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt Kunden har kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede 
til nogen form for terrorist- eller narkoaktivitet. 
JVL A/S’ Varer kan være omfattet af regler om eksportkontrol og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande eller kunder omfattet af eksport-/importforbud. Kunden skal overholde 
sådanne restriktioner ved videresalg af JVL A/S’ Varer til disse lande eller kunder. 
Kunden må ikke videresælge JVL A/S’ Varer, såfremt der er tvivl om eller mistanke om, at Varerne kan blive brugt til formål i strid med ovennævnte. 
Hvis Kunden har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Kunden straks give JVL A/S meddelelse herom. 
Kunden skal holde JVL A/S helt skadesløs mod enhver form for krav mod JVL A/S, som er forårsaget af Kundens manglende overholdelse af dette afsnit.  
 
Internationale sanktioner 
Kunden garanterer at overholde sanktioner udstedt af USA, EU og FN, såvel som andre nationale og lokale sanktionslove. 
Kunden garanterer, at hverken Kunden selv, Kundens datterselskaber eller moderselskaber, noget medlem af Kundens ledelse eller andre af Kundens medarbejdere, overtræder, har handlet i strid 
med eller er underlagt efterforskning for overtrædelse af sanktioner udstedt af USA, EU eller FN, såvel som andre nationale og lokale gældende love. 
Kunden skal holde JVL A/S helt skadesløs mod enhver form for krav mod JVL A/S, som er forårsaget af Kundens manglende overholdelse af dette afsnit.  
 
Særlige betingelser 
I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til gældende dansk ret.  
 
Lovvalg og værneting 
Enhver aftale om salg og levering er omfattet af dansk lovgivning. Såfremt der måtte opstå tvister mellem JVL A/S og Kunden, skal en sådan tvist, såfremt parterne ikke kan forhandle sig til enighed, 
indbringes for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt Sø- og Handelsretten erklærer sig inkompetent, skal sagen indbringes for Københavns Byret eller Østre Landsret i overensstemmelse med 
retsplejelovens bestemmelser. 
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