
 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for F.L. Plast ApS 

 

 

1. Anvendelse og gyldighed 

 

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra F.L. 

Plast ApS (i det følgende ”FLP”), medmindre andet skriftligt aftales.  

 

1.2 Betingelserne indeholder de vilkår, som FLP benytter ud over, hvad der 

følger af gældende dansk lovgivning. 

 

1.3 FLP forbeholder sig ret til at ændre betingelserne efter forudgående 

skriftlig meddelelse til kunden. 

 

2. Aftaleindgåelse 

 

2.1 Aftaler om leverancer fra FLP bliver først bindende, når FLP har bekræf-

tet ordren skriftligt. 

 

3. Priser 

 

3.1 Alle priser er i danske kroner (DKK) og eksklusive moms eller anden 

afgift, men inklusive standardemballage. Der beregnes tillæg ved særlig 

emballage. 

 

3.2 De af FLP oplyste generelle priser reguleres kvartalsvis med ændringerne 

i PIE Plastic indekset samt med den årlige generelle reguleringsprocent, 

som FLP melder ud til sine kunder med henblik på at tilpasse priser til 

stigninger i udgifter til bl.a. lønninger, elektricitet og husleje. 

 

3.3 Købesummen for leverancerne er anført i ordrebekræftelsen. Hvis der 

ikke i ordrebekræftelsen er anført en købesum, finder de på bestillings-

tidspunktet gældende priser anvendelse.  

 

4. Leveringsbetingelser 

 

4.1 Levering sker i henhold til INCOTERMS 2010 klausul ”EXW” (EX WORKS) 

på FLPs plads: Stenderupvej 32, 6091 Bjert, Danmark. Denne klausul 

betyder, at FLP leverer, når FLP stiller varen til rådighed for kunden på 
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FLPs forretningssted uden at være klareret for eksport og uden at være 

læsset på den afhentende vogn.  

 

4.2 Der skal gælde følgende særvilkår i tilknytning til den aftalte INCOTERMS 

klausul: 

 

- FLP er forpligtet til at læsse varen på kundens afhentende vogn og 

FLP bærer risikoen for og omkostningerne ved sådan læsning. 

 

5. Leveringstid 

 

5.1 FLP leverer løbende efter ordre fra kunden. 

 

5.2 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende. En eventuel 

overskridelse af leveringstiden berettiger ikke kunden til at udøve nogen 

misligholdelsesbeføjelser. Såfremt overskridelsen af leveringstiden er 

væsentlig, er kunden dog berettiget til at annullere ordren, men kunden 

er ikke berettiget til erstatning. 

 

6. Betaling 

 

6.1 Købesummen skal betales senest 14 dage efter leveringstidspunktet. 

 

6.2 I tilfælde af forsinket betaling har FLP krav på renter i henhold til rente-

lovens bestemmelser. 

 

7. Ejendomsforbehold 

 

7.1 Såfremt det konkret aftales, at FLP leverer på kredit, sker leveringen 

med ejendomsforbehold, således at FLP bevarer ejendomsretten til va-

rerne, indtil kunden har betalt købesummen fuldt ud. 

 

7.2 Som følge heraf er kunden ikke berettiget til at overdrage, pantsætte 

eller på anden måde råde over varerne som ejer, før købesummen er 

betalt fuldt ud.  

 

8. Undersøgelsespligt 

 

8.1 Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at un-

dersøge varerne. 
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9. Reklamation over mangler 

 

9.1 Det påhviler kunden at reklamere straks og senest 8 dage efter, at en 

mangel ved de leverede varer, herunder mængdedifferencer, er eller 

burde have været opdaget. Reklamation skal dog altid ske senest 24 

måneder efter leveringen. 

 

10. Ansvar for mangler  

 

10.1 Såfremt kunden dokumenterer, at FLP’s produkt/ydelse var mangelfuld 

på leveringstidspunktet, og kunden reklamerer rettidigt, jf. pkt. 9.1, er 

FLP ansvarlig over for kunden i overensstemmelse med dansk rets al-

mindelige regler. FLP’s mangelsansvar er dog begrænset som anført ne-

denfor: 

 

10.2 FLP erstatter kun dokumenterede, direkte tab. FLP’s mangelsansvar, 

herunder erstatningsansvar, for hvert enkelt mangelfuldt produkt/ydelse 

er begrænset til værdien af det slutprodukt, som FLP’s produkt/ydelse 

indgår i. FLP’s samlede årlige mangelsansvar over for kunden i FLP’s 

regnskabsår og forsikringsår løbende fra 1. oktober til 30. september, 

herunder for erstatningsansvar, kan dog i intet tilfælde overstige kr. 

500.000.  

 

10.3 FLP er ikke ansvarlig for driftstab, produktionstab eller andet indirekte 

tab, herunder omkostninger og tab som følge af udsendelse af personel 

til, hjemkaldelse af, opsporing af, undersøgelse af, transport af eller ud-

sendelse af meddelelser vedrørende FLP’s produkt/ydelse eller slutpro-

duktet, som det indgår i.   

 

10.4 I tilknytning til ovenstående præciseres det, at kunden er ansvarlig for 

at undersøge og sikre, at de af FLP leverede varer kan anvendes som 

forudsat. 

 

10.5 Begrænsningerne i FLP’s mangelsansvar i dette pkt. 10 gælder ikke, så-

fremt FLP har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

 

11. Ansvar for følgeskader (herunder produktansvarsskader) 

 

11.1 FLP er erstatningsansvarlig over for kunden i overensstemmelse med 

dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, herunder vedrørende 

produktansvar, for tab som følge af personskade og/eller skade på andet 
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end FLP’s produkt/ydelse, herunder skade på det slutprodukt, som FLP’s 

produkt/ydelse indgår i. FLP’s erstatningsansvar er dog begrænset, som 

anført nedenfor: 

 

11.2 FLP erstatter kun dokumenterede, direkte tab. FLP’s erstatningsansvar 

for skade på selve slutproduktet, som FLP’s produkt/ydelse indgår i, er 

begrænset til værdien af det skadede slutprodukt. FLP’s samlede årlige 

erstatningsansvar over for kunden for skade på andet end FLP’s pro-

dukt(er)/ydelse(r) i FLP’s regnskabsår og forsikringsår løbende fra 1. ok-

tober til 30. september kan i intet tilfælde overstige kr. 500.000. I til-

fælde af serieskader, hvorved der forstås erstatningskrav rejst mod FLP 

i anledning af flere skader forårsaget af samme ansvarspådragende for-

hold og over mere end ét kalenderår (”serieskader”), kan FLP’s samlede 

erstatningsansvar i henhold til dette pkt. 11.2 ikke overstige kr. 

500.000. 

 

11.3 FLP er ikke ansvarlig for driftstab, produktionstab eller andet indirekte 

tab, herunder omkostninger og tab som følge af udsendelse af personel 

til, hjemkaldelse af, opsporing af, undersøgelse af, transport af eller ud-

sendelse af meddelelser vedrørende FLP’s produkt/ydelse eller de(t) ska-

dede slutprodukt(er), som det indgår i. 

 

11.4 Kunden skal holde FLP skadesløs i den udstrækning, FLP pålægges an-

svar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som FLP efter 

dette pkt. 11’s andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for kun-

den. 

 

11.5 Begrænsningerne i FLP’s erstatningsansvar for skade i dette pkt. 11 gæl-

der ikke, såfremt FLP har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, eller 

hvis begrænsningerne ikke er tilladt i henhold til præceptiv lovgivning. 

Begrænsningerne gælder ikke for personskade eller skade på forbruger-

ting. 

 

12. Lovvalg og værneting 

 

12.1 Enhver tvist, som opstår i forbindelse med leverancer fra FLP, skal afgø-

res efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. De danske in-

ternationale privatretlige regler og ”United Nation’s Convention on Cont-

racts for the International Sale of Goods” (CISG) finder ikke anvendelse. 


