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1. Anvendelse  
Vores salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer, 
reparationsarbejde og salg, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem Den 
Jyske Elektriker ApS og kunden.  
 
2. Tilbud  
Alle tilbud afgivet af Den Jyske Elektriker ApS er gyldige fra tilbuddets dato og 1 
måned frem, medmindre andet er angivet på tilbuddet. Den Jyske Elektriker ApS 
kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Den Jyske 
Elektriker ApS. 
 
Såfremt vi oplever ekstraordinære prisstigninger fra vores leverandører og/eller 
kursstigninger på fremmed valuta, vil de anførte priser skulle betragtes som 
dagspriser, og ved ordre vil vi tillade os at debitere til de på levringsdagen 
gældende priser. Gyldigheden på tilbuddet vil i så fald træde ud af kraft. 
 
3. Priser  
Alle priser opgives i DKK ekskl. moms, og køber må acceptere ændringer i pris 
som følge af skatter og afgifter, kursændringer, råvareprisændringer og 
lignende i perioden mellem tilbud- og betalingsdato. 
 
4. Levering  
Levering sker ab Den Jyske Elektriker ApS adresse i Esbjerg, såfremt der ikke 
foreligger anden skriftlig aftale. Alle omkostninger i forbindelse med afsendelse 
af varer til køber, vil blive pålagt køber i forbindelse med fakturering, 
medmindre andet er aftalt mellem Den Jyske Elektriker ApS og køber. 
 
Ændres den aftalte leveringstid på foranledning af køber efter aftalens 
indgåelse, forbeholder sælger sig ret til prisændringer.  
 
5. Betaling  
Medmindre andet er aftalt mellem Den Jyske Elektriker ApS og kunden, så 
forfalder betaling indenfor 8 dage fra faktureringsdatoen. 
Betalingsbetingelserne vil altid fremgå af fakturaen. 
 
Hvis kunden ikke overholder de angivne betalingsbetingelser, så forbeholder 
Den Jyske Elektriker ApS sig ret til at opkræve 2 % af fakturabeløbet i rente pr. 
påbegyndt måned, samt tilskrive kunden et påmindelsesgebyr på kr. 100,00. 
 
I tilfælde af at kunden stadig ikke betaler efter modtagelse af 
betalingspåmindelse, vil Den Jyske Elektriker ApS kunne sende 1. rykker 
indeholdende 10 dages betalingsvarsel, hvorefter sagen vil kunne overgå til 
inddrivelse hos retslig instans. 
 
Den Jyske Elektriker ApS, vil altid kunne forlange en sikkerhedsstillelse for 
købesummen, hvis dette anses som nødvendigt, og ved større projekter vil Den 
Jyske Elektriker ApS have ret til forudbetaling, fordelt efter følgende:  

 20 % ved ordre afgivelse  
 50 % efter 40 dage  
 30 % efter arbejdet er udført og godkendt af køber  

 
6. Ejendomsforbehold  
De solgte varer forbliver Den Jyske Elektriker ApS ejendom, indtil den samlede 
ordre er betalt. 
 
7. Leveringstid/forsinkelser  
Den Jyske Elektriker ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes 
manglende leverancer fra underleverandører, knaphed på vare, sygdom osv. I 
tilfælde af dette, forlænges leveringstiden i det omfang, det skønnes rimeligt.  
 
Den Jyske Elektriker ApS hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab 
hos køber som følge af forsinkelse.  
 
8. Ansvar for mangler  
Ved modtagelse af varer, har køber pligt til at undersøge de købte varer for fejl 
og mangler og umiddelbart herefter gøre Den Jyske Elektriker ApS opmærksom 
på dette, dog senest efter 8 dage. 
 
Køber har ret til at reklamere over materiel der er mangelfuldt på grund af fejl i 
konstruktion, materiale eller fremstilling i indtil 12 måneder fra 
anskaffelsesdato. 
  
 
 
 

 
Sælger hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber eller 
tredjemand som følge af fejl ved det solgte. 
 
Ved delleveringer/delreparationer er det kun den leverede/reparerede 
komponent som dækkes af reklamationsretten. 
  
Den Jyske Elektriker ApS er berettiget til at foretage afhjælpning af evt. mangler 
inden for rimelig tid, og hvis afhjælpning ikke kan foretages, forbeholder Den 
Jyske Elektriker ApS sig ret til at tilbyde forholdsmæssigt afslag uden, at køber 
kan gøre yderligere krav gældende. 
 
9. Reklamationer og returnering 
Reklamationer vedr. mangelfuldt materiel skal foretages skriftligt. Undlades 
dette fraskrives retten til afhjælpning beskrevet i afsnit 8.  
 
Returnering af varer kan kun ske efter skriftlig aftale mellem køber og Den Jyske 
Elektriker ApS, og vil kunne påligges et returneringsgebyr. 
 
10. Produktansvar 
Den Jyske Elektriker ApS hæfter kun for defekter i det omfang ufravigelige 
lovbestemmelser fastlægger dette. 
 
Den Jyske Elektriker ApS produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt i 
Den Jyske Elektriker ApS ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. 
skade. 
 
Køber skal holde Den Jyske Elektriker ApS skadesløs i den udstrækning Den Jyske 
Elektriker ApS pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant 
tab, som Den Jyske Elektriker ApS efter dette punkts andet og tredje stykke ikke 
er ansvarlig overfor. 
 
Den Jyske Elektriker ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:  
 

 På fast ejendom eller løsøre som indtræder mens materiellet er i 
købers besiddelse.  

 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 materiellet forårsager. 
 

Den Jyske Elektriker ApS hæfter ikke for driftstab, eller andre økonomiske tab, 
indtrådt hos køber som følge af defekter ved det solgte. 
 
Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod køber, så skal køber 
straks underrettes Den Jyske Elektriker ApS om dette. 
 
Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og lovvalg som 
Den Jyske Elektriker ApS. 
  
11. Ansvarsfrihed/Force majeure 
Den Jyske Elektriker ApS hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse som følge af 
force majeure, herunder krig, oprør, strejke, eksport/importforbud, 
beslaglæggelse, vareknaphed og lignende, dog skal Den Jyske Elektriker ApS 
skriftligt underrette køber om disse forhold. 
 
12. Tvister/Lovvalg 
International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende 
mellem parterne. 
 
Lovvalget er Dansk ret. Betingelserne går i den forbindelse forud for de 
deklaratoriske bestemmelser i dansk lovgivning, herunder men ikke begrænset 
til den danske købelov. 
 
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de ordinære danske domstole, 
med Retten i Esbjerg som valgt værneting i første retsinstans. 


