
  Salgs- og leveringsbetingelser 

1. GYLDIGHED 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for 

alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er 

skriftligt aftalt. 

 

2. PRODUKTINFORMATION 

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt 

tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, 

prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og 

kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som 

en del af partners aftale. 

 

3. ORDREMODTAGELSE 

En ordre må, for at være bindende for Crocus, bekræftes 

skriftligt af denne, og kun Crocus salgs- og leverings-

betingelser er gældende for ordrens effektuering. 

 

Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens 

indhold, skal disse foreligge skriftligt og være Crocus i 

hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato. 

 

Crocus er berettiget til at afvise en ordre, hvis der ikke 

kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på 

køberen.  

4. LEVERINGSFORBEHOLD 

Med hensyn til varer, som ikke er standard lagervarer 

hos Crocus, afgives tilbud med forbehold for ændrede 

bestemmelser for ind- og udførsel af disse. Såfremt 

disse bestemmelser, restriktioner eller andre forbehold 

ændres, er Crocus berettiget til at tilbagekalde den 

afgivne ordre. 

5. LEVERING 

Levering sker ”ex works”, jf. Incoterms 2000. 

 

Leveringstiden er fastsat af Crocus efter bedste skøn i 

overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved 

tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse.  

 

Ved salg af individuelt tilvirkede produkter betragtes en 

udskydelse af leveringstiden med 30 dage i enhver 

henseende som rettidig levering, således at køber ikke 

af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor 

Crocus, med mindre andet er aftalt. 

 

Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, at Crocus er i 

en situation som angivet i pkt. 6 (force majeure), 

udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen 

varer, idet begge parter dog skal være berettiget til 

ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet 

mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder 

anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen 

indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte   

 

                                                                                           

 

 leveringstid. Crocus skal i ovennævnte tilfælde uden 

ugrundet ophold meddele køber ændringer i 

leveringstiden.  

Skulle der indtræde standsning eller indskrænkning i 

driften hos Crocus' leverandør, eller leverancen fra 

denne forsinkes, uden at dette er begrundet i Crocus' 

forhold, er Crocus berettiget til at udskyde en ordres 

effektuering i det omfang, dette er nødvendiggjort af 

leverandørens forhold.  

Levering af varer fra Crocus' leverandør direkte til 

Crocus' køber sker medmindre andet er aftalt på 

Crocus' foranstaltning frit på købers adresse, men ikke 

aflæsset. 

6. FORCE  MAJEURE 

I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, 

lockout, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, 

krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelser, 

ishindring, havari og forlis, forsinkelser under 

transporten eller andre hændelser, hvor Crocus ikke er 

herre, er Crocus berettiget til at udskyde eller annullere 

en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde 

af udskudt effektuering eller annullation kræve 

skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt 

mod Crocus. 

7. MANGLER 

Ved levering skal køber straks foretage en sådan 

undersøgelse af det solgte, som ordentlig 

forretningsbrug kræver.  

Reklamation skal ske senest 8 dage efter varens 

modtagelse. Reklamation ved ikke-synlige skader skal 

ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet 

konstateres. Specielt ved synlige fejl gælder det - 

udover 8 dages fristen - at der skal reklameres inden 

opsætning/nedlægning finder sted. En reklamation skal 

fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivel-

se af, hvori fejl eller mangler består. Reklamation for 

dellevering berettiger ikke til annullation af restordren. 

Mangler ved det solgte vil efter Crocus valg inden for 

rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret. 

Crocus ansvar for mangler omfatter ikke fejl og 

mangler, som er opstået som følge af transportskader, 

indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af 

tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs 

behandling, overbelastning, forkerte driftsmidler samt 

tilsidesættelse af Crocus monterings/betjenings-

forskrifter. Hvis køber efter det solgtes levering har 

påmonteret ekstraudstyr eller foretaget forandringer af 

salgsgenstanden, som forårsager ekstraudgifter i 

forbindelse med udbedringen, skal sådanne  



 

ekstraudgifter betales af køber. 

 

8. PRODUKTANSVAR 

Crocus fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke 

følger af de præceptive regler i produktansvarsloven. 

Crocus er kun ansvarlig for personskade, hvis det 

bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået 

af Crocus eller andre, som Crocus har ansvar for.  

 

Crocus er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller 

løsøre. Crocus er ikke ansvarlig for driftstab, tabt 

arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

 

I den udstrækning Crocus måtte blive pålagt produkt-

ansvar overfor trediemand, er Crocus' køber forpligtiget 

til at holde Crocus skadesløs i samme omfang, som 

Crocus' ansvar er begrænset efter det foran anførte. 

Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme 

domstol, som behandler produktansvarssagen mod 

Crocus.  

 

9. PRISER 

Opgivne priser er baseret på de på 

tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunktet 

gældende priser og omkostninger, herunder 

materialepriser, arbejdslønninger samt andre 

fremstillingsomkostninger. I det omfang fragt, 

forsikring, told og andre lignende omkostninger måtte 

være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme 

vedrørende disse omkostninger. 

Opgivne priser er, med mindre andet følger af 

opgivelsen, excl. moms og eventuelle andre afgifter og 

er i øvrigt opgivet under forbehold af, at der ikke inden 

levering sker ændringer i moms eller andre offentlige 

udgifter, hvilket i påkommende tilfælde berettiger 

Crocus til at regulere den tilbudte pris tilsvarende. 

10. BETALING 

Køberen betaler kontant ved varens modtagelse, 

medmindre der er aftalt kredit. Kan en køber ikke 

debitorforsikres, er Crocus berettiget til at kræve 

kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. 

Skal køberen afhente varen, betaler køberen - 

medmindre der er aftalt kredit - kontant, når varen er 

rede til afhentning, og køberen har modtaget 

meddelelse herom. 

Hvis der er aftalt kredit, skal køberen i tillæg til 

købesummen betale den aftalte kreditrente fra den 

angivne forfaldsdag, er andet ikke angivet er 

forfaldsdato lig fakturadato. I mangel af bevis for en 

aftalt anden kreditrente er kreditrenten pr. måned 1 1/4 

% + 1/12 af Nationalbankens disconto. Renten beregnes 

fra dag til dag. Der tilskrives ved hver måneds slutning 

renter af det skyldige beløb. 

  

Betaler køberen ikke kontant ved varens modtagelse, 

uagtet han var forpligtet hertil, tilskrives der renter fra 

fakturaens dato. Renten er pr. måned 1 1/4 % + 1/12 

af Nationalbankens disconto. Renten beregnes fra dag 

til dag. Der tilskrives ved hver måneds slutning renter 

af det skyldige beløb. 

 

Tilsagte betalingsrabatter ydes kun, såfremt betalingen 

indgår rettidigt.  Såfremt kundens saldo indeholder 

renter når betaling finder sted udlignes disse før evt. 

varer beløb.  

11. ANSVARSBEGRÆNSNING 

Et erstatningskrav over for Crocus kan ikke overstige 

fakturabeløbet for den solgte genstand. Crocus hæfter 

ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab i 

anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår 

som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.  

12. RETURNERING 

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. 

Der fradrages 10 % i fakturaprisen, medmindre andet er 

aftalt. 

13. EJENDOMSFORHOLD 

Crocus forbeholder sig med de begrænsninger, der 

følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det 

solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne 

omkostninger er betalt til Crocus. 

14. ADRESSATENS HÆFTELSE 

Hvis et tilbud eller en leverance fra Crocus er stilet til 

en fysisk person er Crocus berettiget til at betragte 

vedkommende person som ansvarlig debitor, uanset 

om vedkommende måtte drive egen virksomhed i 

selskabsform. Det samme gælder, såfremt Crocus har 

modtaget en ordre fra en fysisk person, uden at det 

tydeligt fremgår, at ordregiveren handler på et selskabs 

vegne. 

15. VÆRNETING OG LOVVALG 

Som værneting for enhver tvist, som udspringer af 

nærværende aftale, er aftalt Crocus hjemsted med 

værneting i Randers. 

Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale 

lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelsen af 

enhver tvist mellem parterne. 

 


