
Salgs- og leveringsbetingelser for Strandby Net A/S – 2018  

1. Anvendelse 
1.1 Enhver levering fra Strandby Net A/S (eller dets koncernforbundne 

selskaber) sker på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingel-
ser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed 
tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingel-
serne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber.  

1.2 Dette gælder også for indkøbsbetingelser, der fremsendes af kø-
ber efter købers modtagelse af disse betingelser. Eventuelle fravi-
gelser af salgs- og leveringsbetingelserne kan alene ske med 
Strandby Net A/S’ skrif tlige accept. 
 

2. Indgåelse 
2.1 Medmindre andet fremgår af tilbuddet, er Strandby Net A/S’ (eller 

dets koncernforbundne selskaber) tilbud gældende i 8 dage fra til-
budsdatoen.  

2.2 Aftale er tidligst indgået, når Strandby Net A/S har afsendt sin or-
drebekræftelse. Såfremt køber ikke straks fremsætter indsigelse 
mod ordrebekræftelsen eller leveringsbetingelserne, anses denne 
som godkendt af køber. 
 

3. Leveringsbetingelser 
3.1 Levering sker Ex Works i henhold til Incoterms 2010, hvorfor køber 

bærer risikoen for og alle omkostningerne ved leveringen. Såfremt 
det aftales, at levering skal ske på en af køber angivet lokation, 
bærer køber fortsat risikoen samt alle omkostninger forbundet med 
en sådan levering. Risikoen for levering påhviler kun Strandby Net 
A/S i de tilfælde, hvor Strandby Net A/S har tegnet transportforsik-
ring for den pågældende levering. 

3.2 I tilfælde af forsinket levering er Strandby Net A/S forpligtet til at 
advisere køber herom. 

3.3 I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunk-
tet, herunder misligholder sin eventuelle afhentningsforpligtelse, er 
Strandby Net A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatnings-
krav gældende. Derudover er Strandby Net A/S berettiget til at bort-
sælge og/eller oplagre produktet for købers regning. Ved oplagring 
henligger produktet for købers risiko. 

3.4 Returnering af produkter og emballage kan kun f inde sted efter for-
udgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for købers regning. Pal-
ler, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke 
blive krediteret. Specialfremstillede produkter tages aldrig tilbage. 
 

4. Betalingsbetingelser 
4.1 30 dage netto med mindre andet aftales.  
4.2 Forfaldne beløb forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.  
4.3 Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen 

eller en del heraf, ligesom købers reklamation ikke berettiger køber 
til at tilbageholde købesummen.  

4.4 Misligholder køber sin betalingsforpligtelse, er Strandby Net A/S 
berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for købers regning til 
anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Strandby Net 
A/S kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.  
 

5. Reklamations- og undersøgelsespligt 
5.1 Køber er forpligtet til at undersøge og afprøve det leverede produkt 

straks efter levering. Eventuelle reklamationer over produktet, her-
under reklamationer vedrørende mængdedifferencer, skal frem-
sættes inden 8 dage efter ovennævnte undersøgelse af det leve-
rede produkt. Mangler, der ikke kunne eller burde have været op-
daget ved ovennævnte undersøgelse, skal gøres gældende mod 
Strandby Net A/S inden 8 dage efter manglen burde have været 
opdaget, og senest 6 måneder efter levering, jf . punkt 7.1.   

5.2 Fremsættes en reklamation ikke rettidigt overfor Strandby Net A/S, 
mister køber retten til at gøre eventuelle mangler gældende.  
 

6. Garanti 
6.1 Strandby Net A/S garanterer kun for et produkt i det omfang, det er 

særskilt anført. En eventuel garanti gælder kun, såfremt produktet 
er inspiceret af køber, jf . punkt 5.1, og såfremt køber har anvendt 
produktet korrekt og til sædvanligt brug.  

6.2 Opstår en mangel i en eventuel garantiperiode, er køber forpligtet 
til at reklamere herover straks og senest 8 dage efter, at manglen 
er eller burde være konstateret. 
 

7. Afhjælpning og ansvarsfraskrivelse 
7.1 Uanset årsag og grundlag kan Strandby Net A/S ikke gøres an-

svarlig for eventuelle fejl og mangler ved det leverede senere end 
efter 6 måneder efter levering. 

7.2 Strandby Net A/S er alene ansvarlig for væsentlige fejl eller mang-
ler ved produktet.  

7.3 Såfremt produktet lider af en væsentlig mangel – eller der skal ske 
afhjælpning under en eventuel garanti – vælger Strandby Net A/S, 
hvordan den pågældende mangel skal afhjælpes. Strandby Net 
A/S kan således frit vælge, om der skal ske omlevering, afhjælp-
ning, om køber skal have et forholdsmæssigt afslag i købesum-
men, eller om Strandby Net A/S vil betale erstatning til køber. Kø-
ber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. 
Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger 
ved afhjælpning eller omlevering betales af køber.  

7.4 Strandby Net A/S' erstatningspligt er i alle tilfælde, herunder ved 
køb med garanti, maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde 
produkt, og en eventuel erstatningspligtomfatter under ingen om-
stændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab. 

7.5 Køber er ikke berettiget til et erstatnings-/låneprodukt i perioden, 
hvor eventuel afhjælpning eller omlevering sker.   

7.6 Strandby Net A/S er ikke – uanset om der er givet garanti eller ej – 
ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligehol-
delse, urigtig montering foretaget af køber eller tredjemand, æn-
dringer foretaget uden Strandby Net A/S' skriftlige samtykke, kø-
bers eller tredjemands reparationer, almindelig slitage/brug og/eller 
forkert brug af produktet.  
 

8. Force majeure 
8.1 Strandby Net A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyl-

delse af Strandby Net A/S' forpligtelser, såfremt Strandby Net A/S 
kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Strandby Net 
A/S' kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende si-
tuationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, em-
bargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underle-
verandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmu-
ligheder. 

8.2 I tilfælde af force majeure er Strandby Net A/S berettiget til at for-
længe leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart 
hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, 
medmindre Strandby Net A/S forinden har hævet denne. En hin-
dring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve 
aftalen. 
 

9. Ejendomsforbehold 
9.1 Produktet er solgt med ejendomsforbehold og forbliver Strandby 

Net A/S' ejendom, indtil det er betalt. Strandby Net A/S er således 
berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt køber – helt 
eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse. 
 

10. Produktansvar 
10.1 Strandby Net A/S er ansvarlig for fysiske skader og/eller skader på 

eller tab af ejendom forårsaget af produktet, hvis og i det omgang 
det bevises, at en sådan skade kan henføres til Strandby Net A/S, 
og at et sådant ansvar følger af ufravigelig lov. Strandby Net A/S' 
produktansvar bortfalder i det omfang der foreligger myndigheds-
godkendelse af det pågældende produkt.  

10.2 Strandby Net A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller 
løsøre, som indtræder, medens produktet er i købers besiddelse. 
Strandby Net A/S er ligeledes ikke ansvarlig for skade på produk-
ter, som er fremstillet af køber, og hvor produktet indgår.  

10.3 Strandby Net A/S’ ansvar er begrænset til fakturaprisen, dog max 
kr. 10.000.000, og Strandby Net er aldrig ansvarlig for drif tstab, 
tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.  

10.4 I tilfælde af at Strandby Net A/S bliver pålagt ansvar, som rækker 
ud over ovennævnte ansvar, er køber pligtig at holde Strandby Net 
A/S skadesløs herfor. 

10.5 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som 
behandler erstatningskrav mod Strandby Net A/S i forbindelse med 
en eventuel produktansvarssag. 

 
11. Fortrydelsesret – gælder alene forbrugerkøb 
11.1 Såfremt køber er forbruger og købet er foretaget ved fjernsalg og 

det købte ikke er fremstillet efter forbrugerens specif ikationer, har 
forbrugeren ret til at træde tilbage fra aftalen inden for 14 dage fra 
den dag, hvor forbrugeren har fået det købte i sin fysiske besid-
delse.  

11.2 For at udøve fortrydelsesretten skal forbrugeren inden fortrydelses-
fristens udløb skriftligt meddele dette til Strandby Net A/S, hvilket 
bl.a. kan ske pr. e-mail til info@strandbynet.dk. Forbrugeren kan 
også udfylde og fremsende standardfortrydelsesformularen. 
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11.3 Hvis forbrugeren benytter fortrydelsesretten, refunderer Strandby 
Net A/S alle betalinger modtaget fra forbrugeren. Forbrugeren skal 
returnere det købte til Strandby Net A/S uden unødig forsinkelse 
og senest 14 dage fra den dato, hvor forbrugeren har informeret 
Strandby Net A/S om udøvelsen af den eventuelle fortrydelsesret. 
Strandby Net A/S kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil det 
købte er modtaget retur hos Strandby Net A/S. Forbrugeren skal 
afholde alle udgifter i forbindelse med tilbagelevering af det købte. 

 
12. Persondata  
12.1 Strandby Net A/S er dataansvarlig for de personoplysninger der 

behandles i forbindelse med indgåelse og administration af denne 
aftale. Formålet med behandlingen er aftaleadministration. 
Strandby Net A/S registrerer kontaktoplysninger i form af navn, 
adresse, e-mailadresse og telefonnummer, samt kontooplysninger 
til brug for fakturering. Andre personoplysninger kan blive indhen-
tet, hvis de er nødvendige for aftaleadministrationen. Der vil aldrig 
blive indhentet eller opbevaret følsomme personoplysninger.  

Strandby Net A/S opbevarer ikke personoplysningerne i længere 
tid end det er nødvendigt til opfyldelse af formålet. Strandby Net 
A/S videregiver ikke de omhandlede personoplysninger til tredje-
mand, medmindre Strandby Net A/S er forpligtet hertil.   

12.2 Der henvises til denne dokument hvor Strandby Net A/S uddy-
bende privatlivspolitik kan læses.  
 

13. Lovvalg og værneting 
13.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Strandby 

Net A/S, skal afgøres efter dansk rets regler uden hensyntagen til 
dansk international privatrets henvisningsregler og skal afgøres 
ved Retten i Hjørring. 

13.2 Uanset ovennævnte punkt 13.1 er Strandby Net A/S til enhver tid 
berettiget til at indlede retslige skridt mod køberen i den retskreds, 
hvor køberen har sit hjemsted. 
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