
 

 

 

      

S. Tygesen Energi A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 
              Rev. juni 2022 

1. Anvendelse: 
Nærværende standard salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra S. Tygesen 
Energi A/S, medmindre andet er skriftlig aftalt.  
 
2. Tilbud, aftaleindgåelse og oplysninger, mv.: 
Tilbud afgivet af S. Tygesen Energi A/S er uforbindende og alene en opfordring til at afgive tilbud.   
 
Bindende aftale er først indgået, når S. Tygesen Energi A/S har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem kundens accept og S. Tygesen Energi A/S’ tilbud eller ordrebekræftelse, er det altid 
bestemmelserne i S. Tygesen Energi A/S’ ordrebekræftelse, der er gældende. 
 
Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun orienterende og kan ikke 
anses som tilsikrede. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen, herunder at varen/ydelsen kan 
fungere i kundens påtænkte driftsmiljø. 
 
Har S. Tygesen Energi A/S i forbindelse med afgivelse af tilbud, accept eller ordrebekræftelse ydet kunden teknisk 
vejledning o.l. uden beregning af særskilt honorar herfor, er denne vejledning kun orienterende og kan ikke anses som 
tilsikret.  
 
3. Levering, risikoovergang og leveringstider: 
Medmindre andet er aftalt, sker levering i henhold til Incoterms 2010, og leveringsbetingelserne er EXW Incoterms 2020 
(Ab fabrik), dvs.: 
 
1. Levering direkte til kunden fra S. Tygesen Energi A/S’ plads: 
 Hvis varer leveres til kunden fra S. Tygesens Energi A/S’ lager på S. Tygesen Energi A/S’ forretningsadresse, gælder 

følgende: 
- Kunden betaler fragt fra S. Tygesen Energi A/S’ plads, herunder omkostninger for læsning af godset samt 

eksporterklæring, og 
- Risikoovergang og levering sker på S. Tygesen Energi A/S’ plads. 

 
2. Levering direkte til kunden fra S. Tygesen Energi A/S’ underleverandør: 
 Hvis varer leveres til kunden direkte fra S. Tygesen Energi A/S’ underleverandør, uanset om denne er i Danmark 

eller uden for Danmarks grænser, gælder følgende:  
- Kunden betaler fragt fra S. Tygesen Energi A/S’ underleverandørs plads, herunder omkostninger for læsning af 

godset samt eksporterklæring, og 
- Risikoovergang og levering sker på S. Tygesen Energi A/S’ underleverandørs plads. 

 
Det bemærkes, at der på hver faktura vil kunne være varer leveret direkte fra S. Tygesen Energi A/S’ plads og/eller 
direkte fra én eller flere underleverandørers plads, beliggende uden for Danmarks grænser. 
  
Er det ved aftaleindgåelsen aftalt, at kunden selv afhenter godset/leverancen, men kan kunden ikke gennemføre 

afhentningen på det aftalte tidspunkt, sørger S. Tygesen Energi A/S for, at godset/leverancen opbevares for købers 

regning og risiko. Sker betaling herfor ikke på anfordring, er S. Tygesen Energi A/S berettiget til at ophæve aftalen og 

kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser.  

 

Såfremt det er aftalt, at S. Tygesen Energi A/S på kundens vegne skal indgå aftale med fragtmand o.l., beregnes 

fragtomkostningerne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser.   

 

Alle angivne leveringstider er omtrentlige, og levering indenfor 15 dage efter det angivne leveringstidspunkt anses for 

rettidigt. Leveringstiden udskydes i tilfælde af force majeure, jf. punkt 11. S. Tygesen Energi A/S er i disse tilfælde 

forpligtet til at oplyse kunden, hvornår levering så forventes at ske. 

 

 



 

 

 
4. Priser og betaling: 

a. Alle priser er angivet i DKK. ekskl. moms, afgifter, emballage og fragtomkostninger mv., medmindre andet 
fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. 

b. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente på 1,75 
% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Ved for sen betaling er S. Tygesen Energi A/S berettiget til at 
beregne sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver skriftlig rykker. 

c. Såfremt der i tilbuddet eller ordrebekræftelsen fra S. Tygesen Energi A/S er angivet en valutakurs og/ eller 

råvarepris, respektive et råvareindeks, er de nævnte oplysninger af afgørende betydning for S. Tygesen Energi 

A/S’ prisfastsættelse af varerne. 

d. Ethvert krav fra kunden mod S. Tygesen Energi A/S, f.eks. på grund af forsinkelse, mangler eller lignende, 

berettiger ikke kunden til at tilbageholde købesummen eller foretage modregning. Kunden er således forpligtet 

til at erlægge hele købesummen, som om mangelfri og rettidig levering havde fundet sted, idet kunden henvises 

til tilbagesøgning. 

5. Ejendomsforbehold: 
S. Tygesen Energi A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne 
omkostninger er betalt. 
 
6. Kvalitet, undersøgelsespligt og reklamation: 
Den solgte vare er leveret i overensstemmelse med kvalitetsnormen i varens oprindelsesland for så vidt angår 
dimensioner, konstruktion, færdigbehandling etc,, medmindre anden aftale foreligger.  
 
Ved kundens eventuelle overtagelse af varer direkte fra S. Tygesen Energi A/S’ kunder, herunder værker, accepterer 
kunden, at en sådan overtagelse af varer er en endelig og definitiv accept af varernes kvalitet, og kunden fraskriver sig i 
disse tilfælde sin reklamationsret i enhver henseende, herunder ethvert krav, imod S. Tygesen Energi A/S.  
 
Ved bestillingsvarer samt specialvarer skal kunden straks efter modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af 
leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener kunden, at det solgte lider af en 
mangel, skal kunden, såfremt kunden vil påberåbe sig manglen, straks give S. Tygesen Energi A/S skriftlig meddelelse 
herom.  
 
I øvrige tilfælde skal kunden senest 8 dage efter modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at 
sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener kunden, at det solgte lider af en mangel, skal kunden, 
såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give S. Tygesen Energi A/S skriftlig meddelelse herom.  
 
Hvis kunden for så vidt angår S. Tygesen Energi A/S’ leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra kundens 
kunder eller øvrige brugere af S. Tygesen Energi A/S’ leverancer, skal kunden straks skriftligt videregive 
reklamationen/foretage reklamation overfor S. Tygesen Energi A/S. Overholder kunden ikke denne pligt, kan kunden ikke 
senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor S. Tygesen Energi A/S, ligesom kunden i det indbyrdes forhold 
mellem S. Tygesen Energi A/S og kunden skal friholde S. Tygesen Energi A/S for ethvert krav, som kundens kunder 
berettiget har opkrævet direkte hos S. Tygesen Energi A/S. 
 
Har kunden ikke inden for 6 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation til S. Tygesen Energi A/S, er 
kunden i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre 
beføjelser gældende overfor S. Tygesen Energi A/S, herunder for skjulte mangler. 
 
7. Mangler: 
Viser det sig, at en vare er behæftet med mangler, har S. Tygesen Energi A/S ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt 
S. Tygesen Energi A/S ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage 
afhjælpning, fejlretning eller tilretning mv., kan kunden lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i 
købesummen. Hvis kunden uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan kunden i sådanne tilfælde ikke 
kræve sin omkostning herved dækket af S. Tygesen Energi A/S. 
 
S. Tygesen Energi A/S kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå kunden ikke 
kan påberåbe sig misligholdelse.  
 
8. Ansvarsbegrænsning: 
S. Tygesen Energi A/S er kun ansvarlig for fejl ved S. Tygesen Energi A/S’ leverancer, hvis kunden har anvendt disse på 
forskriftmæssig og forsvarlig måde samt ifølge S. Tygesen Energi A/S’ eventuelle anvisninger. S. Tygesen Energi A/S 



 

 

ansvar er begrænset til fejl i S. Tygesen Energi A/S’ egne leverancer men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at S. 
Tygesen Energi A/S’ leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. 
 
S. Tygesen Energi A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts- tids-, avance- eller andre indirekte tab hos 
kunden eller kundens kunder eller andre brugere af S. Tygesen Energi A/S’ leverancer. Kunden kan ikke kræve 
erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller 
installationer, hvori varen måtte være indføjet. 
 
I det omfang S. Tygesen Energi A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde S. 
Tygesen Energi A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte 
begrænsninger. 
 
Kundens erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af S. Tygesen Energi A/S’ 
ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen. 
 
9. Produktansvar: 
S. Tygesen Energi A/S er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog er ansvaret begrænset for 
så vidt angår skade på fast ejendom og erhvervsting til den af S. Tygesen Energi A/S tegnede produktansvarsforsikrings 
dækningsomfang, der udgør kr. 10.000.000 med fradrag for selvrisiko, dog maksimalt kr. 25.000.  
 
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er S. Tygesen Energi A/S ikke ansvarlig for driftstab, tabt 
arbejdsfortjeneste, følgeskader, avancetab eller andet indirekte tab. 
 
S. Tygesen Energi A/S er endvidere ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen/varerne: 

-  på tredjemand, tredjemands faste ejendom eller tredjemands løsøre, som indtræder, mens leverancen/varerne er 

i kundens besiddelse eller videresolgt til tredjemand 

- på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori leverancen/varerne indgår, eller for skade på 

tredjemand, tredjemands faste ejendom eller tredjemands løsøre, som disse produkter forårsager. 

 

Kunden skal holde S. Tygesen Energi A/S skadesløs, i den udstrækning S. Tygesen Energi A/S pålægges ansvar over 

for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som S. Tygesen Energi A/S efter ovenstående ikke er ansvarlig for over 

for kunden.  

 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod S. Tygesen Energi A/S, er kunden pligtig til at lade sig sagsøge ved samme 

domstol, som behandler erstatningskravet mod S. Tygesen Energi A/S. 

10. Retur- og ombytningsret: 
a. Sælger yder ingen returret, medmindre andet er aftalt på forhånd. Ved indgået aftale om returret krediteres kunden 
fakturabeløbet minus 10 %. 
b. Varer fremstillet specielt efter købers behov (anvisning og standard eller i afmålte længder) tages ikke retur. 
 
11. Force majeure: 
I tilfælde af force majeure er S. Tygesen Energi A/S fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen 
består. Force majeure foreligger, såfremt S. Tygesen Energi A/S eller S. Tygesen Energi A/S’ underleverandører 
forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom 
krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art 
samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, medmindre det kan påvises, 
at S. Tygesen Energi A/S med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.  
 
12. Lovvalg, værneting: 
Enhver uenighed, der måtte opstå mellem S. Tygesen Energi A/S og kunden, skal afgøres efter dansk ret og med 
voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts regler. 


