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Anvendelse 
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert 
salg fra Versalift Denmark A/S i det omfang, der ikke foreligger anden aftale mellem
parterne. 

Købers indkøbsbetingelser eller eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den 
af køber afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, med mindre Versalift Denmark 
A/S skriftligt har accepteret disse. 

Ethvert salg fra Versalift Denmark A/S sker i henhold til ALMINDELIGE
LEVERINGSBETIN-GELSER for leverancer af maskiner og andet teknisk, elektrisk og 
elektronisk udstyr mel-lem Danmark, Finland, Norge og Sverige (”NL 92”), dog med 
nedenstående ændringer og tilføjelser, som har forrang. 

Tilbud og pris 
Tilbud afgivet af Versalift Denmark A/S skal accepteres inden 30 dage efter den dato, der
frem-går af tilbuddet. Afgivne tilbud er først forpligtende for Versalift Denmark A/S ved
udstedelse af ordrebekræftelse. 

Medmindre anden skriftlig aftale indgås finder salg og levering sted i henhold til den pris-
liste, der er gældende på den dato, der fremgår af ordrebekræftelsen. Versalift Denmark 
A/S forbeholder sig ret til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre i de i prislister, 
til-bud og/eller ordrebekræftelse angivne priser, såfremt der indtræffer ændringer i 
valuta-kurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger eller lignende. 

Alle angivne priser er eksklusive moms og andre offentlige afgifter. 

Leveringsbetingelser  
Leveringen anses for sket Ex Works Versalift Denmark A/S’ adresse, således at transport
sker for købers regning og risiko uanset om der træffes særskilt aftale om, at Versalift 
Denmark  A/S arrangerer transporten til købers bestemmelsessted.

Leveringstid og forsinkelse 
Levering sker den dato, som Versalift Denmark A/S oplyser i ordrebekræftelsen.

Levering op til 21 dage før eller efter det angivne er i enhver henseende at anse for rettidig 
levering, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
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Konstruktionsændringer 
Versalift Denmark  A/S forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til 
kø-ber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v. som Versalift 
Denmark  A/S måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve 
købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en 
forudsætning for kø-bet. 

Fejl og mangler 
Køber skal straks ved modtagelsen af leverancen underkaste de leverede varer en grundig 
undersøgelse med henblik på at sikre sig, at de leverede varer er mangelfrie. Mangler og 
fejl, som blev eller burde være opdaget af køber ved en sådan undersøgelse, skal meddeles 
skriftligt til Versalift Denmark  A/S senest 8 dage efter varens modtagelse.  

Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker udbedringer af fejl og mangler på Versalift 
Denmark  A/S’ forretningssted eller det sted i Danmark, som Versalift Denmark A/S 
anviser. Befordrin-gen til sælgers forretningssted, eller det sted i Danmark som Versalift 
Denmark A/S anviser, sker for købers regning.  

Versalift Denmark A/S skønner selv, om afhjælpning af mangler skal ske ved omlevering 
eller udbedring.  

Tilbagekaldelse af produkter  
Versalift Denmark A/S er berettiget til at tilbagekalde den solgte vare, hvis de får viden 
eller mistanke om, at varen kan være behæftet med fejl, mangler eller ulovlig/
uhensigtsmæssig konstruktion. Det kan være som et led i en generel tilbagekaldelse af 
produkter eller kon-kret.  

Tilbagekaldes varen, er køber forpligtet til for egen regning at få varen transporteret til 
Versalift Denmark A/S’ forretningssted eller det sted i Danmark, som Versalift Denmark  
A/S anviser, med henblik på inspektion og reparation i nødvendigt omfang.  

Andre ansvarsfritagelser 
I tilfælde af tyveri er Versalift Denmark A/S ikke ansvarlig for den forsinkelse, som det 
måtte medføre. 

Værneting 
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrø-
rende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstitut-
tet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssa-
gens anlæg. Voldgiftsretten skal bestå af 1 dommer og skal have sæde i Aarhus, Danmark.  




