Banedanmarks generelle salgs- og leveringsbetingelser
1. Almindelige bestemmelser
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet
ikke er skriftligt aftalt mellem Banedanmark og køber, uanset hvor køber er
hjemmehørende. Ved uoverensstemmelse mellem nærværende salgs- og
leveringsbetingelser og andre fastsatte betingelser eller vilkår, er
nedennævnte betingelser gældende, medmindre det udtrykkeligt er anført, at
de fraviges. Ordrebekræftelsen betragtes som accepteret fire dage efter
modtagelsen og er dermed bindende med mindre andet er fremført skriftligt.
Reservation af varen foretages ikke før endelig ordre foreligger. Indtil
endelig ordre tages forbehold for salg til anden side.
2. Priser
Priser fremgår af ordrebekræftelsen. Alle priser er ekskl. moms og afgifter.
Banedanmarks priser er fastsat på basis af omkostningerne på
tilbudstidspunktet. Banedanmark er berettiget til pr. leveringsdagen at ændre
priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, told, fragt,
indkøbspriser eller andre forhold, som ligger udenfor Banedanmarks
kontrol. Forøges Banedanmarks omkostninger som følge af købers forhold,
kan Banedanmark kræve godtgørelse herfor.
3. Levering
Levering sker Ex Works i henhold til Incoterms 2010. Der forbeholdes ret
til dellevering fra Banedanmarks side. Ved afhentning skal den fulde aftalte
leverance/delleverance afhentes i overensstemmelse med følgeseddel. Er
afhentning ikke sket indenfor 3 dage er Banedanmark berettiget til at
foretage fakturering for varen samt fakturere en lagerafgift indtil varen
afhentes. Før udlevering kan finde sted skal følgebrev underskrives i to
identiske eksemplarer, det ene eksemplar følger med varen.
4. Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er netto 30 dage efter afsendelse af faktura. Overskrides
forfaldsdatoen opkræves morarenter og rykkergebyrer i henhold til dansk
rentelovs bestemmelser. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om
køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen vedrørende
reklamationen. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af
leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at
modregne.
5. Ejendomsforbehold
Banedanmark forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld
betaling er præsteret. Køber er uberettiget til at videresælge det leverede, så
længe ejendomsforbeholdet er gældende. Køber er forpligtet til at holde det
leverede forsvarligt forsikret med Banedanmark som direkte sikrede, så
længe ejendomsforbeholdet er gældende, og Banedanmark kan kræve
dokumentation herfor i form af policeoplysninger.
6. Forsinkelse
Er der i ordrebekræftelsen aftalt et bestemt leveringstidspunkt og foreligger
der forsinkelse fra Banedanmarks side, som ikke skyldes force majeure, og
ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber inden
to dage efter, at forsinkelsen er indtrådt, give Banedanmark et rimeligt
varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at
Banedanmark har leveret, kan køber gøre misligholdelse gældende. Har
køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet Banedanmark
et rimeligt varsel, foreligger der ikke forsinkelse, idet Banedanmark skal
foretage levering snarest muligt. Ved forsinket levering er Banedanmark
ikke forpligtet til at betale bod ligesom Banedanmark ikke er forpligtet til at
betale erstatning for indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt
arbejdsfortjeneste, avancetab, tab af data, tab af goodwill. Banedanmarks
erstatningsansvar er ved forsinkelse maksimeret til 5 % af den samlede
kontraktsum.
7. Banedanmarks misligholdelsesbeføjelser
Uden at begrænse Banedanmarks øvrige beføjelser, kan Banedanmark hæve
kontrakten helt eller delvist, hvis uforudsete begivenheder væsentligt ændrer Banedanmarks forudsætninger for kontraktindgåelse,
herunder hvis købers økonomiske forhold ændrer sig væsentligt på grund af,
at køber eksempelvis træder i betalingsstandsning, indleder forhandlinger
med sine kreditorer om gældseftergivelse eller går konkurs. I sådanne
tilfælde skal Banedanmark straks give køber meddelelse om ophævelsen.
8. Ansvar for mangler

Såfremt køber konstaterer, at det leverede lider af mangler, skal køber straks
reklamere herover skriftligt. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder
købers ret til at gøre mangler gældende. Renoverede/brugte varer leveres
som de er og forefindes på Banedanmarks lager. Banedanmark garanterer
ikke for varens brugbarhed, herunder for eventuelle fejl og mangler,
medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. En mangel anses ikke at foreligge,
såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller til andet formål end
beregnet, herunder tilsidesat retningslinier fra Banedanmark eller
Banedanmarks underleverandører, eller såfremt køber eller tredjemand uden
Banedanmarks samtykke har udført ændringer eller fået foretaget ændringer
i det leverede. Ved begrundet rettidig reklamation over mangler er
Banedanmark efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller
afhjælpning indenfor rimelig tid. Såfremt Banedanmark foretager rettidig
omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende. Banedanmark er berettiget til at
foretage én eller flere afhjælpninger/omleveringer. Konstaterer
Banedanmark, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er
Banedanmark berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af
Banedanmark i den forbindelse. Banedanmarks eventuelle erstatningsansvar
for mangler er maksimeret til 5 % af den samlede kontraktsum og kan aldrig
omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste,
avancetab, tab af data, tab af goodwill.
9. Ejendomsret, ophavsret og patenter
Alle specifikationer, beskrivelser, tegninger, dokumentationer, tidsplaner og
andet skriftligt materiale er Banedanmarks ejendom. Alle omtalte
dokumenter er underlagt tavshedspligt og må ikke mangfoldiggøres eller på
anden retsstridig måde bringes til tredjemands kundskab. Denne pligt
gælder også efter, at levering har fundet sted. Parterne overdrager ingen
immaterielle rettigheder ved aftalen.
10. Produktansvar
Banedanmark fraskriver sig enhver hæftelse og ethvert ansvar som
mellemhandler for produktskader på købers materiel og ejendele, som er
forårsaget af leverancer købt gennem Banedanmark. Køber kan derfor alene
rette krav om produktansvar direkte mod leverandøren af den defekte
leverance eller tredjemand og ikke mod Banedanmark.
I det omfang Banedanmark måtte blive pålagt produktansvar overfor
tredjemand i henhold til nærværende bestemmelse, er køber forpligtet til at
holde Banedanmark skadesløs. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold
at give Banedanmark og leverandøren besked, såfremt der er rejst et krav i
anledning af produktskade.
Hvis en leverance måtte forårsage en skade, der medfører tab hos køber, er
køber berettiget til at indtræde i Banedanmarks krav på erstatning fra
leverandøren i henhold til bestemmelserne i den mellem Banedanmark og
leverandøren indgåede kontrakt, herunder dækning under leverandørens
forsikringer i henhold hertil.
Køber afholder selv eventuelle udgifter, der er forbundet med at gøre et krav
gældende overfor leverandøren eller tredjemand. Banedanmark skal
medvirke i det omfang, det er nødvendigt for at gøre krav gældende overfor
leverandøren eller tredjemand.
11. Force majeure
Såfremt rettidig levering forsinkes eller udelukkes, som følge af uforudsete
forhold, som Banedanmark ikke er herre over, herunder f.eks. krig,
mobilisering, indførselsforbud, brand, strejke, lockout, arbejdskonflikt,
naturkatastrofer, forsinket eller mangelfuld levering fra Banedanmarks
underleverandører, langvarigt svigt af energitilførsel og lign., udsættes
leveringstiden tilsvarende i kalenderdage. Banedanmark underretter snarest
muligt køber herom.
12. Lovvalg, værneting og afgørelse af tvistigheder
Eventuelle tvistigheder skal tilstræbes afgjort i mindelighed parterne
imellem. Enhver tvist udspringende af købsaftalen mellem Banedanmark og
køber er underlagt dansk ret. Dette gælder også i tilfælde, hvor køber er
placeret udenfor Danmark. Værneting for retssager anlagt af køber mod
Banedanmark er Sø- og Handelsretten i København. Værneting for retssager
anlagt af Banedanmark mod køber er Sø- og Handelsretten i København
eller købers almindelige værneting efter Banedanmarks valg.

Køber skal undersøge varerne ved modtagelsen og kan ikke senere påberåbe
sig mangler, som køber burde have konstateret ved en sådan undersøgelse.
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