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1. ANVENDELSE 
Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser er 
gældende for alle tilbud og aftaler, med mindre 
anden skriftlig aftale, underskrevet af GKV, 
foreligger. Med mindre GKV skriftligt har accepteret 
det, er ethvert forbehold, som indføjes i 
dokumenterne eller på anden måde fremsættes af 
køber at betragte som ikke gældende. 
 
2. TILBUD 
Skriftligt tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets 
datering. 
 
3. PRISER 
Alle priser er ab lager, ekskl. moms og andre afgifter. 
I tilfælde af tilføjelser og/eller ændringer i ordren 
forbeholder GKV sig ret til at ændre prisen, dersom 
der er sket ændringer i priser fra underleverandører 
etc. 
 
4. LEVERING 
Leveringstider opgives efter GKV´s bedste skøn. 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ab 
lager. Forsendelse sker for købers regning og risiko. 
Ved bestillinger på www.gkv.dk vil 
leveringsomkostningerne fremgå på fakturaen, men 
leveringsomkostningerne fremgår ikke på 
ordrebekræftelsen. 
 
5. FORSINKET LEVERING 
I tilfælde af svigtende levering, herunder forsinkelser, 
hæfter GKV aldrig for bøder, driftstab, avancetab 
eller andet indirekte tab eller krav på omkostninger. 
Erstatning på grund af forsinket levering ydes kun, 
hvor skriftlig aftale herom er truffet ved aftalens 
indgåelse. 
 
6. EKSPEDITIONSGEBYR 
For ordrer under 350,- ekskl. moms beregnes 
ekspeditionsgebyr på 50.- ekskl. moms. 
 
7. TEKNISKE OPLYSNINGER 
Alle oplysninger på www.gkv.dk, i brochurer, 
kataloger, prospekter og prislister om vægt, 
dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske 
data er omtrentlige og alene vejledende og kun 
bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser 
til dem. 
 
 
 

 
 
8. BETALING 
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. 
For private kunder dog 8 dage netto. 
Betales faktura ikke rettidigt, forbeholder GKV sig ret 
til fra forfaldsdatoen at beregne en rente pr. 
påbegyndt måned på p.t. 1,75%. Rentesatsen 
reguleres løbende i forhold til markedsrenten. 
Rykkergebyr: Kr. 100,- ekskl. moms pr. rykker. 
Nye industri- og privatkunder: de tre første ordrer 
mod forudbetaling. 
 
9. RETURRET OG REKLAMATION 
Varer tages kun retur indenfor 30 dage fra 
leveringsdato, og kun efter forudgående skriftlig 
aftale med en af GKV´s salgsmedarbejdere, og hvis 
GKV´s fakturanummer opgives af køber. Al 
returnering sker for købers regning og risiko. Ved 
returnering af varer betaler køber et returgebyr på 
20% af fakturabeløbet, ekskl. moms. Såfremt varer 
modtages af GKV i beskadiget stand, forbeholder 
GKV sig ret til at regulere nævnte returgebyr. 
 
Skaffevarer kan ikke returneres.  
Vi definerer skaffevarer, som de varer der ikke er 
prissatte på www.gkv.dk  
 
Reklamationsret på varer:  
12 måneder fra leveringsdatoen. 
 
Ved modtagelse skal leverancen straks undersøges af 
køber. Finder køber ved varens modtagelse, at hele 
den aftalte mængde eller den på følgesedlen anførte 
mængde ikke er leveret, eller der konstateres mangel 
ved de leverede varer, påhviler det køber senest 8 
dage efter varens modtagelse at underrette GKV 
skriftligt herom. 
 
Finder køber, at der er transportskade på varerne 
eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets 
angivelse og det modtagne, påhviler det køber på 
varemodtagelsestidspunktet at reklamere skriftligt 
overfor transportøren eller nægte modtagelse. 
Varer der sendes ab lager, afsendes på købers 
ansvar. Ønsker køber yderligere forsikring på 
forsendelsen, foretages dette på købers egen 
regning. 
 
10. PRODUKTANSVAR 
Forvolder en af GKV leveret vare skade på købers 
eller tredjemands liv eller ejendom, er GKV kun 
ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden  
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skyldes en fejl begået af GKV eller nogen af GKV´s 
ansatte. GKV´s ansvar for skade på ting kan dog 
aldrig overstige kr. 500.000,00. 
GKV er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og 
løsøre, som indtræder, mens leverancen er i kundens 
besiddelse. GKV er heller ikke ansvarlig for skader på 
produkter, der fremstilles af køber under anvendelse  
 
af de GKV leverede varer, eller produkter, hvori 
sådanne af køber fremstillede produkter indgår. 
GKV er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller 
lignende indirekte eller afledet tab. GKV er ikke 
ansvarlig for skader, der er en følge af urigtig brug af 
varen. I den udstrækning GKV måtte blive pålagt 
produktansvar overfor tredjemand, er køber 
forpligtet til at holde GKV skadesløs i samme omfang, 
som GKV´s ansvar er begrænset i det foregående. 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne 
om erstatning i henhold til foranstående, skal denne 
part underrette den anden part herom. Køber er 
pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, 
som behandler erstatningskrav mod sælger på 
grundlag af eb skade som påstås forårsaget af 
leverancen. 
 
11. LEVERINGSFORHOLD / FORCE MAJEURE 
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, 
når de indtræffer efter den i ordrebekræftelsen eller 
tilbuddet angivne dato og forinden ydelsens levering: 
 
A)  Arbejdskonflikt, blokade, karantæne og enhver 
anden omstændighed, som parterne ikke er herre 
over, såsom brand, oversvømmelse, 
isvanskeligheder, vandskade, hærværk, tyveri, 
svigtende energiforsyning, statsindgreb af en hvilken 
som helst art, krig, mobilisering eller uforudset 
militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, 
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og 
uroligheder, mangle på transportmidler, almindelig 
vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler 
ved forsinkelse med leverancer fra 
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette 
punkt nævnte omstændigheder. 
 
B)  Det påhviler den part, som ønsker at påråbe sig 
nogen i førnævnte punkt omhandlende 
omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette 
den anden part om dens opståen og ophør. 
 
 
 

 
 
C)  Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører 
indenfor rimelig tid, har hver af parterne ret til at 
ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den 
anden part. 
 
D)  Terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, 
herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel 
om anvendelse af vold, foretaget af en person eller  
 
flere personer, uanset om de handler på egen hånd 
eller i forbindelse med en eller flere organisationer 
og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, 
ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse,  
 
herunder med den hensigt at påvirke en regering 
og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af 
offentligheden. For at karaktisere handlingen som 
terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at 
påvirke en regering og/eller sprede frygt i 
offentligheden eller dele deraf. 
F & P, Jnr.: 1.0.5.7-047 
 
12. AFGØRELSE AF TVISTER 
Tvistigheder mellem køber og sælger skal afgøres 
efter dansk rets almindelige regler og med Sø- og 
handelsretten i København som værneting. 
 
28.03.2014 


