
TN Værktøjsslibnings salgs- og leveringsbetingelser  
 
 

§ 1 Generelt 
 
1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser 
er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser 
og leverance angående produkter og 
serviceydelser (hver af disse produkter og 
serviceydelser herefter ”ydelse”) fra TN 
Værktøjsslibning, CVR-nr. 12297475 ("TN") til 
Kunden, der udsendes eller indgås fra og med 
3. juni 2019. Kundens eventuelle 
købsbetingelser finder ikke anvendelse. 
 
2. TNs tilbud er gældende i 3 måneder, 
medmindre anden frist er angivet i tilbuddet. 
Aftale om levering af ydelsen foreligger først, 
når Kunden har modtaget TNs 
ordrebekræftelse, og kun denne 
ordrebekræftelse udgør sammen med disse 
salgs- og leveringsbetingelser aftalegrundlaget 
for den pågældende leverance.  
 
3. TN påtager sig ingen hæftelse for eller pligt til 
at afstemme sine ydelsers egnethed til 
Kundens formål.  
 
4. Såfremt en ydelse skal produceres og/eller 
leveres i overensstemmelse med 
tegningsmateriale eller anden grafisk 
repræsentation af et emne, påhviler det Kunden 
grundigt at kontrollere rigtigheden og 
fuldstændigheden af den produktionstegning, 
som TN måtte forevise eller sende til Kunden 
med henblik på sådan kontrol, samt at frigive 
sådan tegning til produktion evt. med Kundens 
korrektioner, inden produktion igangsættes. 
Såfremt kontrol af foranstående mest 
hensigtsmæssigt sker ved prøveproduktion og 
emneopmåling, påhviler det Kunden at 
foranstalte sådant forinden frigivelse af 
tegningen eller emnet til produktion. 
 
5. Ved forsendelser, der kræver indpakning, er 
TN berettiget til at pålægge et emballage- og 
miljøbidrag. Emballage tages ikke retur. 
 
6. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er alle 
immaterialrettigheder, tegninger, skitser, 
tekniske specifikationer m.v. TNs ejendom og 
må ikke kopieres eller overlades tredjemand 
uden forudgående skriftlig accept fra TN. De 
leverede produkter må ej heller fremstilles, 
efterlignes eller overlades til tredjemand med 
dette formål for øje. Tegninger, TN har udført til 
brug ved tilbud eller leverancer, skal på 
forlangende returneres. 
 
7. Såfremt produktet fremstilles eller bearbejdes 
efter Kundens anvisning indestår Kunden for, at 
produktet eller bearbejdningen ikke krænker 
tredjemands immaterielle rettigheder, og 
Kunden skal, såfremt produktet eller 
bearbejdningen er beskyttet af immaterielle 
rettigheder, gøre TN opmærksom herpå. 
Kunden skal friholde TN for ethvert krav, der 
rettes mod TN i anledning af, at Kunden ikke 
har overholdt ovenstående underretningspligt. 
 
8. Såfremt TN særskilt godkender en 
annullering eller ændring, er Kunden pligtig at 
betale de med annulleringen eller ændringen 
forbundne omkostninger og gebyrer. 
 
§ 2 Risikoovergang, leveringstid, forsinkelse  
 
1. Levering sker ex works (Incoterms 2010) på 
TNs udleveringslager i Bjæverskov. Kunden 
faktureres i mangel af afhentning separat for 
forsendelses- og 

transportforsikringsomkostninger. TN er 
berettiget til at foretage delleverancer. 
 
2. Evt. leveringstid angivet i tilbud er estimeret, 
og således ikke bindende. Leveringstid angivet i 
ordrebekræftelse er med forbehold for, at 
Kunden godkender evt. produktionstegning 
senest 1 arbejdsdag efter fremsendelse af 
ordrebekræftelse. 
 
3. Forsinkelse med leveringen foreligger ikke, 
såfremt og sålænge manglende rettidig levering 
skyldes uforudsete forsinkede eller udeblevne 
leverancer fra TNs leverandører eller 
underleverandører eller uforudsete hindringer 
for TN eller dennes leverandører eller 
underleverandører som force majeure, 
herunder brand, ind- og/eller udførsels-
restriktioner, regeringsforanstaltninger, mobi-
lisering, krig, strejke, lockout, oprør, 
naturkatastrofer eller tilsvarende 
omstændigheder, som TN eller dennes 
leverandører eller underleverandører er uden 
indflydelse på.  
 
4. Såfremt det bliver umuligt, væsentligt 
vanskeliggjort eller fordyret at gennemføre en 
leverance som følge af, at der er indtrådt 
omstændigheder som anført i § 2.3, har TN ret 
til uden ansvar at træde tilbage fra købsaftalen 
helt eller delvist. Må det med rimelighed 
forventes, at omstændigheden vil vedvare i 
mere end 2 måneder, har såvel TN som 
Kunden i indtil 14 dage efter, at det ligger fast, 
at omstændigheden med rimelighed må 
forventes at vedvare i mere end 2 måneder, ret 
til uden ansvar at træde tilbage fra den berørte 
del af købsaftalen.  
 
5. Foreligger der væsentlig forsinkelse med 
leverancen, kan Kunden kun ophæve købet, 
såfremt TN ikke senest 4 uger efter 
modtagelsen af et skriftligt påkrav om levering 
fremsat efter leveringstiden har foretaget 
levering. Kundens ophævelse af købet kan 
alene ske for den del af leverancen, som endnu 
ikke er leveret ved påkravsfristens udløb. 
 
6. TN er alene ansvarlig for tab og skader som 
følge af forsinkelse, såfremt skaden eller tabet 
skyldes TNs forsætlige eller groft uagtsomme 
forhold. Driftstab, avancetab, pålæg af 
konventionalbøder, udebleven forrentning af 
tilbageholdte midler, indirekte tab eller 
følgeskader erstattes ikke.  
 
7. Såfremt Kunden anmoder om forlængelse af 
leveringstiden, er TN berettiget til at fakturere 
Kunden for lageromkostninger henholdsvis 
forhøjede produktionsomkostninger, herunder 
omkostninger til ændring af 
produktionsplanlægningen. TN er derudover 
berettiget til at fakturere købesummen for 
allerede producerede ydelser i henhold til de 
aftalte betalingsbetingelser. 
 
§ 3 Reklamation og mangelsansvar  
 
1. Det påhviler Kunden straks at fremsætte 
skriftlig reklamation over eventuelle 
transportskader over for transportøren (f.eks. 
ved anmærkning på fragtbrevet eller 
modtagelseskvitteringen), ligesom Kunden 
straks skriftligt skal underrette TN om sådan 
reklamation. 
 
2. Det påhviler Kunden grundigt at undersøge 
det leverede uden ophold, dog senest 2 

arbejdsdage efter modtagelsen og under alle 
omstændigheder før, der disponeres derover. 
Mangler, som kunne være opdaget ved en 
sådan undersøgelse, kan ikke senere 
påberåbes. 
 
3. TN er ansvarlig for, at de leverede ydelser 
er fri for materiale- og fabrikationsfejl. TNs 
ansvar for mangler ophører, når der er 
forløbet 2 år fra leveringen. Ovennævnte 
ansvarsperiode for mangler gælder også i 
tilfælde af myndighedspåbud om 
tilbagekaldelse, jf. købelovens § 54, stk. 2. 
 
4. TN er ikke ansvarlig for mangler, såfremt 
Kunden har forsømt at sikre krav mod 
tredjemand (f.eks. transportøren). 
Foranstaltninger, som foretages af TN for at 
begrænse tab eller skader, skal ingensinde 
anses som en anerkendelse af, at der 
foreligger mangler. Realitetsbehandling af 
reklamationer skal ikke anses som et afkald 
på at gøre den indsigelse gældende, at 
reklamation er fremsat for sent eller er 
ubegrundet. 
 
5.  Foreligger der mangler, som TN er 
ansvarlig for, består Kundens 
mangelsbeføjelser efter TNs valg i 
afhjælpning, herunder genopslibning eller 
ændring af værktøjer, eller omlevering. Sker 
afhjælpning eller omlevering ikke inden 
udløbet af en af Kunden dertil skriftligt fastsat 
rimelig frist, eller foreligger der på ny mangler, 
er Kunden berettiget til et forholdsmæssigt 
afslag eller til at ophæve købet af den del af 
leverancen, der fortsat er mangelfuld. 
Mangelfulde ydelser skal på TNs regning 
tilbagesendes til TN, idet Kunden bærer alle 
øvrige omkostninger (f.eks. til montage eller 
demontage, tilslutning, omarbejdning eller 
nyproduktion af emner, der måtte fremstillet 
under anvendelse af TNs mangelfulde ydelser 
osv.). 
 
6. TN er berettiget til at betinge afhjælpning 
eller omlevering af Kundens opfyldelse af sine 
betalingsforpligtelser over for TN. 
 
7. TN er ikke ansvarlig for skader eller tab, der 
skyldes normalt slid og ælde, fejlbetjening, 
mangelfuld eller dårlig montage, behandling, 
idriftsættelse eller vedligeholdelse, ændringer 
foretaget uden TNs skriftlige godkendelse 
eller overbelastning af genstande, som 
leverede ydelser virker sammen med eller 
forbindes med, eller for skader eller tab, der 
skyldes andres produkters manglende 
kompatibilitet med TNs ydelser. Det påhviler 
Kunden at vedligeholde de leverede ydelser. 
TN er alene ansvarlig for tab og skader som 
følge af mangler, såfremt skaden eller tabet 
skyldes TNs forsætlige eller groft uagtsomme 
forhold. Driftstab, avancetab, pålæg af 
konventionalbøder, udebleven forrentning af 
tilbageholdte midler, indirekte tab eller 
følgeskader erstattes ikke. 
 
8. TN er ikke ansvarlig for skader eller tab, 
som skyldes Kundens eller tredjemands 
forhold, herunder ved bearbejdning, montage 
eller idriftsættelse af eller indgreb i TN Vs 
ydelser, eller som skyldes andre forhold, som 
ikke kan tilbageføres umiddelbart til TNs 
ydelser. 
 
 
 



 
 
 
 
 
§ 4 Ansvarsbegrænsning og produktansvar 
 
1. I det omfang erstatningskrav ikke er 
behandlet i ovenstående bestemmelser eller i 
denne § 4, gælder at sådanne er udelukket, 
medmindre TN har forårsaget skade eller tab 
ved forsætligt eller groft uagtsomt forhold. 
Således fraskriver TN sig også ethvert 
ulovbestemt, herunder i retspraksis udviklet 
produktansvar.  
 
2. TNs erstatningsansvar for mangler og 
forsinkelse kan ikke samlet overstige et beløb 
svarende til den for den mangelfulde eller 
forsinkede ydelse aftalte købesum multipliceret 
med 10. 
 
3. TN påtager sig produktansvar efter 
lovgivningens ufravigelige regler herom for 
personskade og for skade på ting, der efter 
deres art sædvanligvis er bestemt til ikke-
erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er 
anvendt af skadelidte i overensstemmelse 
hermed. TN er ikke ansvarlig for skade på 
andre ting end førnævnte, herunder for 
erhvervstingsskader, eller ansvarlig for skade 
på ting, hvori TNs ydelser indgår, eller som TNs 
ydelser anvendes til bearbejdning eller 
fremstilling af, medmindre skaden skyldes 
forsætligt eller groft uagtsomt forhold, eller 
skaden er forsikringsdækket og da kun i det 
omfang, den konkrete ansvarsforsikring dækker 
i relation til den konkrete skade; eventuel 
selvrisiko på sådan ansvarsforsikring fradrages 
i erstatningsudbetalingen til Kunden. 
 
4. Såfremt TN måtte blive pålagt ansvar for 
produktskader i forhold til tredjemand, er 
Kunden forpligtet til at holde TN skadesløs for 
det ansvar TN måtte blive pålagt, og som er 
videregående end TNs ansvar i henhold til 
disse  salgs- og leveringsbetingelser. Kunden 
er pligtig at lade sig sagsøge ved samme 
domstol eller at lade sig indklage for samme 
voldgiftsret, som behandler erstatningskrav 
mod TN i anledning af de leverede ydelser. 
Køber har pligt til straks at underrette TN, 
såfremt der rejses et produktansvarskrav mod 
Kunden i hel eller delvis anledning af TNs 
ydelser. 
 
5. TN hæfter under ingen omstændigheder for 
driftstab, avancetab, pålæg af 
konventionalbøder, udebleven forrentning af 
tilbageholdte midler, indirekte tab eller 
følgeskader i nogle af de i denne § 5 anførte 
tilfælde. 
 
§ 5 Priser og betalingsbetingelser  
 
1. Alle priser er ved levering på leveringsstedet. 
Alle priser er excl. moms og andre afgifter eller 
gebyrer til det offentlige. Alle priser opgives 
endvidere eksklusiv fragt, emballage og 
eventuelt ekspeditionsgebyr. 
 
2. Priser i tilbud er afgivet med forbehold for 
dokumenterede ændringer af offentlige afgifter, 
valutakursændringer, lønændringer, 
prisforhøjelser på råmaterialer efter 
tilbudstidspunktet, således at prisen indtil 
aftaletidspunktet kan forhøjes som følge heraf. 
 
3. Kunden accepterer at modtage fakturaer 
elektronisk. Købesummen forfalder til betaling 
senest den dato, som fakturaen angiver som 
sidste rettidige betalingsdag. Er der ikke angivet 
en sidste rettidige betalingsdag, skal betaling 
ske ved levering. Foreligger der forsinkelse  
 

 
 
 
 
 
med betalingen, påløber der morarente med 
2% pr. påbegyndt måned.  
 
4. Kunden kan alene modregne over for 
fordringer, som TN har anerkendt, eller som er 
fastslået ved retskraftig rets- eller 
voldgiftsafgørelse. 
 
5. Såfremt Kunden er i forsinkelse med 
betalingen for nogen leverance fra TN, forfalder 
samtlige TNs øvrige fordringer mod Kunden 
straks til betaling. TN er i disse tilfælde 
endvidere berettiget til at tilbageholde eller 
standse alle yderligere leverancer til Kunden. 
 
 
§ 6 Lovvalg og værneting 
 
Tvistigheder i anledning af disse salgs- og 
leveringsbetingelser samt tilbud, 
ordrebekræftelser og leverancer udstedt eller 
foretaget i henhold til disse afgøres ved TNs 
hjemting efter dansk ret. FNs konvention om 
aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke 
anvendelse. 
 
 
TN Værktøjsslibning 3. juni 2019 


