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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BEWI CELLPACK A/S 

 

1 Tilbud og ordrebekræftelse 

1.1.  Medmindre andet er aftalt er tilbuddet gældende 3 måneder fra tilbudsdato. 

1.2. Ordrer er først accepteret når skriftlig ordrebekræftelse fra BEWI Cellpack.A/S foreligger. 

1.3. Stemmer BEWI Cellpacks A/S ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere senest 3 dage 
efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. 

2. Pris og betalingsbetingelser. 

2.1. Pris, tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er eksklusiv merværdiafgift (moms) og afgifter. 

2.2. Betaling skal ske ved levering, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. 

2.3. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er BEWI Cellpack A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig 1,5% i 
renter pr. påbegyndt måned. Indbetalingerne dækker forlods tilskrevne renter. 

2.4. BEWI Cellpack A/S forbeholder sig ret til at regulere de acceptererede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, 
materialepriser, produktionsomkostninger, arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser samt statsindgreb 
eller andre forhold, som BEWI Cellpack A/S ikke er herre over. 

3. Ejendomsforbehold 

3.1. Det solgte forbliver BEWI Cellpack A/S ejendom, indtil samtlige tilgodehavender ifølge aftale er betalt. 

4. Stanseform / Værktøjsandel. 

4.1. Ved særlige løsninger, betaler køber i tillæg til købesummen værksøjsandel til stanseform til brug for produktion af 
produktet. Stanseformen forbliver BEWI Cellpack A/S ejendom og opbevares i en periode på 2 år fra tidspunktet fra 
levering af den seneste leverance af det pågældende produkt til køber.  

5. Leveringstid 

5.1. Leveringstiden er anført i ordrebekræftelsen. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes en i punkt 9 nævnt begivenhed 
eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. 

5.2. Ved forsinkelse skal køber straks reklamere skriftligt specificeret. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i 
anledning af forsinkelsen. 

5.3. BEWI Cellpack A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelsen ved de i punkt 9 nævnte begivenheder. Derudover kan 
BEWI Cellpack A/S på intet tidspunkt blive ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I 
alle tilfælde kan BEWI Cellpack A/S erstatningsansvar aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for den del af 
leverancen, der er forsinket. 

6. Leveringssted 

6.1. BEWI Cellpack A/S leverer som anført i tilbud/ordrebekræftelse. Ved levering ab fabrik overgår risikoen for varen til 
køber, når varen passerer vognens kant. Ved fragtfri levering overgår risikoen for varen til køber, når varen under 
aflæsning passerer vognens kant. 

7. Produktændringer 

7.1. BEWI Cellpack A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretager ændringer I sine produkter, når dette ikke har 
væsentlig indflydelse på kvalitet, ydelse eller udseende. Det gælder også allerede bestilte produkter. 

8. Produktansvar 

8.1.  BEWI Cellpack A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, BEWI Cellpack A/S pålægges ansvar overfor 
trediemand for sådan skade eller sådant tab, som BEWI Cellpack A/S efter punkt 8.2.-8.4. ikke er ansvarlig for overfor 
køber. 
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8.2. BEWI Cellpack A/S er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber dokumenteres, at skaden skyldes 
handlinger eller undladelser begået af BEWI Cellpack A/S. 

8.3. BEWI Cellpack A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. BEWI Cellpack A/S er heller ikke ansvarlig 
for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. 

8.4. BEWI Cellpack A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I alle 
tilfælde kan BEWI Cellpack A/S erstatningsansvar aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms. Hvis trediemand 
fremsætter krav mod en af partnerne i henhold til punkt 8, skal denne part underrette den anden herom. 

9. Mangler og reklamationer 

9.1. Køber skal straks efter varens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i 
overensstemmelse med det aftalte. 

9.2. BEWI Cellpack A/S skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 10 dage efter varens ankomst. Reklamationen 
skal være skriftlig og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. Ellers mister 
køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationer fritager ikke køber for overholdelse af 
betalingsbetingelser. 

9.3. Såfremt det leverede er behæftet med mangler, er BEWI Cellpack A/S berettiget til at afhjælpe manglen ved 
reparation eller omlevering inden 30 dage efter modtagelse af den skriftlige reklamation. Afhjælpes manglen, kan 
køber ikke gøre nogen mangelsbeføjelse gældende, herunder erstatning.  

9.4. BEWI Cellpack A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. BEWI 
Cellpack A/S erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for de varer, der er mangler ved. 
Endvidere er BEWI Cellpack A/S i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering 
af mangelfulde varer, ligesom købers omkostninger til konstatering af mangler er BEWI Cellpack A/S uvedkommende. 

9.5 Særligt gældende for vores plader som benævnes RePa-Board®. RePa-Board® plader er fremstillet af papir, som er et 
organisk materiale. RePa-Board® er fremstillet ved en mekanisk produktion, hvilket betyder at der kan være støv både 
på og i pladerne, samt at ujævnheder i overfladen kan forekomme. 

10. Ansvarsfrihed 

10.1 BEWI Cellpack A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor 
rimelig tid bliver umulig for BEWI Cellpack A/S på grund af krig, strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende 
politiske forhold, transportforhindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, svigtende kraftforsyning og 
dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller andre force majeure, som BEWI Cellpack A/S ikke er herre over. 
Det samme gælder for forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra underleverandører. BEWI Cellpack A/S påtager 
sig i ovennævnte situationer intet erstatningsansvar overfor køber. 

10.2. Køber friholder BEWI Cellpack A/S I enhver henseende for krav fra trediemand, som køber efter nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser ikke vil kunne gøre gældende overfor BEWI Cellpack A/S. 

10.3. BEWI Cellpack A/S tager forbehold for eventuelle misvisende oplysninger, som er givet i brochurer, anvisninger, 
tegninger, tekniske data og andre specifikationer, samt mundtlig teknisk service. Køber kan ikke i nogen relation støtte 
ret på ovennævnte materiale, idet disse oplysninger alene er vejledende og ikke bindende for BEWI Cellpack A/S. 

11. Lovvalg og værneting 

11.1. Uoverensstemmelser i anledning af nærværende aftale og til denne følgende bestemmelser skal afgøres efter dansk 
ret af de almindelige danske domstole ved BEWI Cellpack A/S til enhver tid værende hjemsted. 

11.2. Kan en bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser ikke opretholdes, vil gyldigheden af alle de øvrige 
bestemmelser ikke blive berørt heraf. 

11.3.  Købers eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for BEWI Cellpack A/S. 

 

Thorsø, Danmark, 25. Oktober 2021.  
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