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Salgs- og leveringsbetingelser 
for 

Baytech A/S 
 
             Vers. 1-2014s 
 
1. Aftalegrundlag/ordrebekræftelse 

 
1.1. Alle ydelser og produkter fra Baytech A/S (Baytech) ydes/ leveres udelukkende på 

grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt en udarbejdet ordrebekræf-
telse. Foreligger der en uoverensstemmelse mellem salgs- og leveringsbetingelserne og 
ordrebekræftelsen, er det ordrebekræftelsen der er gældende.  

 
2. Pris   Iflg. ordrebekræftelse 

 
3. Betalingsbetingelser 

3.1. Produkterne faktureres ved levering, hvis ikke andet er aftalt. Når intet andet udtrykke-
ligt er anført i ordrebekræftelsen, fastsættes forfaldsdato til fakturadato plus 8 dage. Be-
tales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter i henhold til renteloven. 

 
4. Leveringstid/-sted. 

4.1. Produkterne leveres til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt og leveringssted. 
Hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen, leveres produkterne ex works Hejnsvig. 
Ex works skal fortolkes i overensstemmelse med de incoterms, der gælder på tidspunk-
tet for købsaftalen. 

 
5. Accepttest 

5.1. Såfremt parterne har aftalt, at der skal gennemføres en accepttest, skal denne udføres på 
Baytechs produktionssted. Hvis der ikke foreligger en særskilt aftale vedr. udførelsen af 
accepttesten, skal accepttesten udføres i overensstemmelse med sædvanlig handelsbrug. 

5.2. Baytech skal indkalde kunden til accepttesten med rimelig varsel, således at denne kan 
være nærværende ved accepttesten. Såfremt kunden ikke er nærværende ved acceptte-
sten, sender Baytech resultatet af accepttesten til kunden. Kunden kan i så fald ikke gøre 
indsigelser mod resultatet.  

5.3. Såfremt accepttesten viser at der er mangler ved produktet, skal Baytech afhjælpe disse 
uden ugrundet ophold. Såfremt manglerne var væsentlige, kan kunden herefter kræve, at 
der udføres en ny accepttest.  
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6. Ændringer på varen 

6.1. Baytech forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer på sine produkter, 
såfremt dette kan ske uden væsentlige ændringer af den aftalte tekniske specifikation el-
ler af produkternes form eller funktion. 

 
7. Fortrolig information 

7.1. Al information som ikke er offentlig tilgængelig ”fortrolig information”, skal behandles 
fortroligt af kunden, og må hverken kopieres, reproduceres, overdrages til tredjepart el-
ler bruges til andet formål end det skriftligt aftalte. Fortrolig information i form af f.eks. 
tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, som fremsendes ved afgivelse af 
tilbud eller leverancer, forbliver Baytechs ejendom, og skal sendes tilbage ved påkrav.  

 
8. Immaterielle rettigheder 

8.1. Med mindre andet skriftligt er aftalt, har Baytech i forhold til kunden de immaterielle 
rettigheder til de af Baytech udviklede og konstruerede systemer og produkter. Kunden 
er ikke berettiget til at overdrage, ændre, foretage registrering af eller på anden måde 
råde over det leverede i strid med ophavsret og øvrige immaterielle rettigheder.  

 
9. Ejendomsforbehold 

9.1. Samtlige leverede varer og ydelser forbliver sælgerens ejendom indtil betaling er erlagt 
fuldt ud. 

 
10. Forsinkelse  

10.1. Såfremt Baytech ikke leverer produkterne eller de aftale ydelser indenfor den aftalte le-
veringstid, skal kunden skriftligt fastsætte en rimelig, endelig leveringsfrist. Finder leve-
ring ikke sted indenfor denne frist, kan kunden hæve aftalen ved skriftlig meddelelse. 
Såfremt forsinkelsen kan henføres til grov uagtsomhed fra Baytech, kan kunden desu-
den kræve erstatning for dokumenteret direkte tab, dog makismalt 1/3 af det aftalte ve-
derlag. Herudover kan kunden ikke rejse krav mod Baytech som følge af forsinkelse.  

 
11. Mangler 

11.1. Kunden er forpligtet til straks efter levering at undersøge produktet i overensstemmelse 
med god handelsskik. Såfremt der er mangler ved produktet, skal kunden give skriftlig 
meddelelse herom straks efter at kunden har opdaget eller burde have opdaget mangler-
ne, senest dog indenfor to år efter levering. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse 
af manglerne. Såfremt kunden ikke underretter Baytech som nævnt, har kunden ingen 
misligholdelsesbeføjelser. 
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11.2. Kundens mangelbeføjelser er begrænset til afhjælpning af mangler. 
11.3. Baytech er kun erstatningsansvarlig for mangler, såfremt disse er en følge af grov uagt-

somhed fra Baytech. Erstatningskravet omfatter kun direkte tab, og kan ikke overstige 
1/3 af faktureret vederlag ifølge aftale.  

 
12. Produktansvar overfor erhvervsdrivende kunder  

12.1. Baytech er kun produktansvarlig for erhvervstingsskader, der påføres erhvervsdrivende 
kunder, eller som påføres tredjemand efter levering til en erhvervsdrivende kunde, så-
fremt Baytech har handlet groft uagtsomt.  

12.2. I den udstrækning Baytech måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er 
kunden forpligtet til at holde Baytech skadesløs i samme omfang, som Baytech ikke har 
gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

12.3. Kunden er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som 
behandler krav rejst mod Baytech på grundlag af en skade, som tredjemand påstår Bay-
tech overfor tredjemand er produktansvarlig for. 

12.4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod parterne for skader, der kan være forvoldt af Bay-
techs produkter, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. 

12.5. Ovennævnte regler fraviges i det omfang, de er i strid med præceptive regler i produkt-
ansvarsloven. 

 
13. Indirekte tab 

13.1. Uanset hvormed erstatningskravet begrundes, er Baytech under ingen omstændigheder 
ansvarlig for indirekte tab, som f.eks. tab i medfør af produktionsafbrydelse, tabt fortje-
neste, tab af goodwill eller tab af data. 

 
14. Force majeure 

14.1. Baytech er berettiget til at annullere ordrer eller til at udskyde leveringstidspunktet i til-
fælde af force majeure, som f.eks. krig, oprør, offentlige forskrifter, strejke, lockout, 
slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, forsinkelse af eller mangler ved 
leverancer til Baytech, uheld i produktion eller afprøvning, manglende energiforsyning, 
eller andre omstændigheder, der ligger udenfor Baytechs rimelige kontrolmuligheder.  

14.2. Baytech er fri for ansvar for mangler ved leverancer, udskudt levering eller annullering 
af ordre, der skyldes force majeure. 

 
15. Tvister 

15.1. Enhver tvist som ikke kan afgøres forligsmæssigt, skal afgøres ved anvendelse af nær-
værende salgs- og leveringsbetingelser og af Dansk rets almindelige regler og med ret-
ten i Kolding som værneting. 


