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ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER 
 
 
1.  Anvendelse 
 
1.1 Nedenstående leveringsbetingelser 

finder anvendelse på alle leverancer 
fra DK Trading Esbjerg ApS, såfremt 
andet ikke er udtrykkeligt aftalt mel-
lem parterne. 
 

2. Levering 
 
2.1 Medmindre andet er aftalt, finder 

levering altid sted på den af kunden 
angivne leveringsadresse. 
 

2.2 Kunden er forpligtet til at sikre, at der 
er personale til stede til at modtage 
og kvittere for leverancen. 

 
2.3 Såfremt kunden ikke opfylder denne 

forpligtelse, kan DK Trading Esbjerg 
ApS kræve eventuelle ekstraudgifter 
som følge heraf dækket af kunden. 

 
2.4 Enhver risiko for varens tilstand 

overgår til kunden fra leveringstids-
punktet at regne. 

 
3.  DK Trading Esbjerg ApS’  

forsinkelse 
 
3.1 Kan DK Trading Esbjerg ApS ikke 

levere i rette tid, vil DK Trading Es-
bjerg ApS så hurtigt som muligt give 
kunden meddelelse herom og angive 
årsagen til forsinkelsen samt forven-
tet leveringstidspunkt. 
 

3.2 Hvis forsinkelse med levering skyl-
des force majeure eller skyldes kun-
dens forhold, forlænges leveringsti-
den i det omfang, der må anses som 
rimeligt.  
 

3.3 Såfremt kunden modtager meddelel-
se om forsinkelse – bortset fra de i 
pkt. 3.2 nævnte situationer - kan 
kunden kræve, at leverancen finder 
sted inden 4 uger.  
 
Såfremt DK Trading Esbjerg ApS ik-
ke leverer inden for denne frist, kan 
kunden hæve aftalen for så vidt an-
går den del af leverancen, som ikke 
er modtaget inden fristens udløb. 
 

3.4 Uanset om kunden hæver aftalen 
eller ikke, kan denne ikke gøre no-
gen form for erstatning gældende 
som følge af den skete forsinkelse. 

 
 Denne begrænsning gælder dog 

ikke, såfremt DK Trading Esbjerg 
ApS har gjort sig skyldig i grov uagt-
somhed. 

 
 I sidstnævnte situation kan erstat-

ning dog ingensinde uanset skyld-
grad overstige DKK 50.000 pr. leve-
rance. 

 

4. Kundens forsinkelse  
(fordringshavermora) 
 

4.1 Undlader kunden at modtage leve-
rancen på den aftalte dag, er denne 
desuagtet forpligtet til at erlægge be-
taling, som om levering af den på-
gældende leverance havde fundet 
sted. DK Trading Esbjerg ApS skal 
sørge for at leverancen opbevares 
for kundens regning og risiko, men 
er berettiget til at foretage dæk-
ningssalg heraf, såfremt kunden ikke 
betaler senest 14 dage efter forfalds-
tid, ligesom opbevaring ikke skal ske 
længere end hvad er rimeligt under 
hensyntagen til omkostninger og va-
rernes holdbarhed.  
 

4.2 I øvrigt gælder købelovens alminde-
lige regler om fordringshavermora. 
 

5. Betaling 
 
5.1 Med mindre andet er aftalt, forfalder 

den aftalte købesum til betaling kon-
tant ved levering 
 

5.2 Betaler kunden ikke til aftalt tid, har 
DK Trading Esbjerg ApS fra forfalds-
dagen krav på morarente, svarende 
til den til enhver tid gældende offici-
elt fastsatte diskonto med tillæg af 
9% p.a. 
 

6. Ansvar for mangler 
 
6.1 Såfremt leverancen fra DK Trading 

Esbjerg ApS er mangelfuld – helt el-
ler delvist – skal kunden straks efter 
modtagelsen af leverancen og se-
nest inden 48 timer herefter reklame-
re, idet kundens mangelindsigelser 
ellers er bortfaldet i enhver hen-
seende. For så vidt angår kvanti-
tetsmangler skal kunden reklamere 
straks ved modtagelsen (kunden er 
forpligtet til at foretage optælling), 
idet indsigelser herom ellers bortfal-
der i enhver henseende. 

 
6.2 Såfremt kunden reklamerer inden for 

nævnte frist, har DK Trading Esbjerg 
ApS ret til enten at foretage omleve-
ring eller indrømme kunden et afslag 
i købesummen svarende til kundens 
indkøbsprisen hos DK Trading Es-
bjerg ApS.  

 
 I tilfælde af omlevering kan kunden 

kræve, at dette finder sted senest 3 
hverdage efter modtagelsen af re-
klamationen, medmindre andet afta-
les.  

 
6.3 DK Trading Esbjerg ApS kan kræve, 

at defekte varer returneres til DK 
Trading Esbjerg ApS inden 3 dage 
efter modtagelsen af reklamationen. 

 
 Transportform skal forinden aftales 

med DK Trading Esbjerg ApS, og DK 
Trading Esbjerg ApS afholder udgif-
ten, medmindre DK Trading Esbjerg 

ApS efter modtagelsen må konstate-
re, at varerne ikke er mangelfulde. I 
så fald afholder kunden udgiften til 
transport. 

 
6.4 Udover omlevering eller indrømmel-

se af afslag kan kunden ikke gøre 
krav gældende i anledning af mang-
ler ved de leverede varer. Kunden 
kan således ingensinde kræve er-
statning eller anden kompensation 
uanset årsagen til de mangelfulde 
varer. 

 
 Denne begrænsning gælder dog 

ikke, såfremt DK Trading Esbjerg 
ApS har gjort sig skyldig i grov uagt-
somhed. 
 

7. Ansvar generelt 
 

7.1 Generelt er aftalt, at i intet tilfælde er 
DK Trading Esbjerg ApS ansvarlig 
for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste 
eller andre økonomiske konse-
kvenstab. 

 
7.2 Dette gælder dog ikke, i det omfang 

DK Trading Esbjerg ApS har gjort sig 
skyldig i grov uagtsomhed. 

 
7.3 DK Trading Esbjerg ApS og kunden 

er gensidigt forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol eller vold-
giftsret, som behandler erstatnings-
krav, der måtte blive rejst mod en af 
dem på grundlag af en skade eller et 
tab, som hidrører fra varer leveret af 
DK Trading Esbjerg ApS til kunden. 
Det indbyrdes forhold mellem kun-
den og DK Trading Esbjerg ApS skal 
i en sådan situation afgøres ved 
samme domstol uanset det nedenfor 
i pkt. 9 anførte. 

 
8. Force majeure 
 
8.1 Følgende omstændigheder medfører 

ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer 
aftalens opfyldelse eller gør opfyl-
delsen urimelig byrdefuld:  
 
Arbejdskonflikt og enhver anden 
omstændighed, som parterne ikke er 
herre over, så som brand, krig, mobi-
lisering, beslaglæggelse, valutare-
striktioner, oprør og uroligheder, 
mangel på transportmidler, alminde-
lig vareknaphed, restriktioner af driv-
kraft samt mangler ved eller forsin-
kelse af leverancer fra underleve-
randører, som skyldes nogen af det i 
dette punkt nævnte omstændighe-
der. 
 

8.2 Det påhviler den part, der ønsker at 
påberåbe sig nogen ansvarsfriheds-
grund, som nævnt i punkt 8.1, ufor-
tøvet, skriftligt at underrette den an-
den part om dens opståen og ophør. 
 

9. Lovvalg og værneting 
 




