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1. Aftalegrundlag
 For alle ordrer og aftaler om leverancer fra BDK gælder disse salgs og leveringsbetingelser suppleret af reglerne i købeloven, i det 

omfang disse regler ikke er fraveget i BDK’s ordrebekræftelse eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Salgs og leverings-
betingelserne har forrang, hvor der ikke gælder præceptive regler i købeloven. Alle dokumenter, markedsføringsmateriale, tegnin-
ger, specifikationer mm. udleveret af BDK er BDK’s ejendom. Materialet må ikke kopieres og må alene anvendes i forbindelse med 
BDK’S leverancer. Køb af produkter hos BDK giver ikke yderligere immaterielle rettigheder til anvendelse af BDK’s forretningsken-
detegn eller andre rettigheder, med mindre andet er aftalt. Det påhviler kunden at indhente myndighedernes godkendelse i de 
enkelte projekter. 

2. Aftaleindgåelse
 Tilbud fra BDK er bindende i 30 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet. BDK udsteder ordrebekræftelser for alle skriftlige 

ordrer. Kunden skal straks efter modtagelsen kontrollere at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med den indgåede aftale. 
Rek lamation skal ske straks. BDK bærer intet ansvar for uoverensstemmelser eller fejl i ordrebekræftelsen, hvilket tillige gælder 
fejlagtige produktangivelser, typer, mål, farver mm. BDK har ikke ansvar for, at det købte kan anvendes som forudsat af kunden 
eller i øvrigt besidder særlige egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og 
leveringsbetingelser, eller BDK udtrykkeligt skriftligt har afgivet bekræftelse. 

3. Levering
 Levering sker til kundens normale forretningssted, men for kundens risiko. Fragt opkræves særskilt med mindre andet fremgår af 

ordrebekræftelsen. Transportforsikring tegnes kun på kundens opfordring og regning. Kunden bærer ethvert ansvar for korrekte 
oplysninger om leveringssted. Levering anses for sket, når varerne er placeret på leveringsstedet. Leveringstiden beregnes fra ord-
remodtagelsen. Leveringstiden fremgår af BDK’s ordrebekræftelse. Den angivne leveringstid er skønnet og er ikke bindende for 
BDK, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Levering indenfor en uge fra den i ordrebekræftelsen udtrykkeligt anførte 
leveringstid betragtes som rettidig levering. BDK forbeholder sig retten til at foretage delleverancer. 

4. Priser, betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse
 Prisen angives i ordrebekræftelsen. Priser er givet i henhold til BDK’s til enhver tid gældende prisliste. Prisen gælder for de i 

ordrebek ræftelsen anførte produkter, og BDK forbeholder sig retten til at fakturere kunden for enhver leverance eller anden leve-
ret ydelse, som ikke udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Købesummen forfalder, med mindre andet fremgår af ordrebe-
kræftelsen, til betaling ved levering (netto kontant) med mindre andet er aftalt. Ved dellevering af en samlet ordre faktureres hver 
leverance for sig selv, idet forfaldsdagen er det tidspunkt, hvor delleverancen finder sted. Hvis kunden ikke kan modtage leveran-
cen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted. Eventuelle oplagringsomkostninger og 
risikoen for va rernes undergang sker for kundens risiko. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen 
for eventuelle garantiforpligtelser, som følge af forsinkelser i leveringen, der skyldes forhold uden for BDK’S kontrol. I tilfælde af 
overskridelse af betalingstermin, beregnes morarente fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. Renten tilskri ves måneds-
vis. For hver påmindelse om for sen betaling pålignes et rykkergebyr i henhold til lovgivningen, for tiden kr. 100,00 incl. moms. 
BDK er, selv om BDK ikke har taget konkret forbehold herom, berettiget til når som helst at forlange, at kunden inden for fem (5) 
arbejdsdage stiller en efter BDK’s vurdering betryggende sikkerhed for kundens fulde betalingsforpligtelse og er berettiget til, 
indtil sådan sikkerhed er stillet, at undlade at producere ordren eller holde leverancen tilbage. 

4.1 Priserne gælder i overensstemmelse med de med kunden aftalte incoterms 2020 eller ab fabrik, medmindre andet er aftalt.

4.2 Ved service- og vedligeholdelsesordrer leveres de ydelser, som sælger forstår som formålstjenlige, og de afregnes på grundlag 
af de afholdte udgifter. Dette gælder også for ydelser og tillægsydelser, hvis hensigtsmæssighed først opstår under udførelsen af 
ordren, hvorved det ikke er påkrævet at informere køber særligt herom.

4.3 Udgifterne til udarbejdelse af service- og vedligeholdelsesordrer eller til vurderinger vil blive opkrævet af køber.

5. Forsinket levering
 e leveringstid med mere end ti (10) arbejdsdage, er kunden berettiget til skriftligt over forBDK at kræve levering og fastsætte en 

ny frist for levering. Fristen, som ikke kan være under fem (5) arbejdsdage, skal være rimelig under hensyntagen til den allerede in-
dtrufne forsinkelse og årsagen hertil. Såfremt BDK herefter undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden 
for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsin kede leverance og kræve erstatning. BDK’s 
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ansvar for forsinkelse er begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller delleverance. Disse begrænsninger i BDK’s 
erstatningsansvar for forsinkelse finder ikke anvendelse, såfremt kundens tab er opstået som følge af BDK’s forsætlige eller groft 
uagtsomme forhold. 

5.1 En kontraktlig straf (bøde) er helt udelukket, medmindre andet er fastsat særskilt.

6. Mangler
 BDK’S ansvar for mangler som følge af fabrikations- eller materialefejl følger Dansk lovgivning. BDK giver i 6 måneder fra fakturada-

toen garanti for defekte produkter, hvor defekten skyldes fabrikations- og materialefejl, med ombytning til nyt tilsvarende produkt. 
Reklamation skal ske straks og skriftligt, idet kunden i modsat mister retten til at gøre mangelskrav gældende. BDK hæfter ikke for 
mangler eller skader, som er forårsaget (1) af kunden, (2) ved fejlagtig montage, (3) ved manglende eller utilstrækkelig vedligehol-
delse (4) under transport, (5) ved fejlagtig opbevaring eller håndtering af leverancen, (6) ved kundens forarbejdning eller monta-
ge af leverancen, eller (7) ved påvirkning af vejrforhold eller forkert opbevaring hos kunden. BDK påtager sig intet ansvar for (1) 
kos metiske forhold, herunder misfarvninger, farveændring og falmning, (2) uundgåelig og/eller forventelig ældning af produktets 
yde evne, og (3) afvigelser i design og dimensioner. I tilfælde af berettiget reklamation inden for reklamationsperioden er BDK’s 
ansvar begrænset til vederlagsfri levering af et nyt tilsvarende produkt. BDK er dog berettiget til i stedet at udbedre mangler, 
såfremt BDK vurderer, at udbedring kan ske på forsvarlig måde. BDK dækker ikke omkostninger ved afmontering af det gamle pro-
dukt, forarbejd ning af nyt produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger. BDK yder i øvrigt ikke erstatning eller 
kompensation. Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingel-
ser, men kan ikke i øvrigt gøre rettigheder gældende mod BDK i anledning af mangler ved BDK’s produkt. Foranstående begræns-
ninger i BDK’s erstatningsansvar for mangler finder ikke anvendelse, såfremt kundens tab i så henseende er opstået som følge af 
BDK’s forsætlige eller groft uagtsomme forhold. 

6.1 Anvendelse og risiko overgår til køber, når leveringen forlader fabrikken eller lageret, uanset den aftalte prissætning for leveringen 
(f.eks. franko, CIF og lign.). Dette gælder også, hvis leveringen sker som led i en montering, eller hvis transporten udføres eller 
organiseres og ledes af sælger.

7. Produktansvar
 Sker der, som følge af en defekt ved BDK’s produkt, personskade eller skade på forbrugerting, er BDK ansvarlig i henhold til dansk 

rets almindelige regler, herunder den til enhver tid gældende lov om produktansvar. Er der tale om erhvervstingskade, er BDK’s 
er statningsansvar begrænset til et beløb svarende til fakturaværdien af BDK’s mangelfulde produkt. BDK fraskriver sig hermed i 
videst mulige omfang ethvert på retspraksis baseret ulovhjemlet produktansvar. 

7.1 Er der ikke aftalt nogen betalingsbetingelser, forfalder fakturaen 14 dage efter leveringen.

8. Generelle ansvarsbegrænsninger
 BDK kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. BDK kan i ingen tilfælde drages til ansvar for tab 

som følge af mangler, forsinkelser eller andre skader, som skyldes forhold, som BDK er uden indflydelse på, herunder krig, terror, 
hærværk, ildsvåde, blokader, importrestriktioner, eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejds-
kraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende. Beregninger og anden rådgivning ydet af BDK er alene 
vejledende og kan ikke erstatte anden faglig rådgivning. Ved indbygning af BDK’s produkter skal kunden sikre, at gældende 
konstruktionskrav og BDK’s anvisninger overholdes. For tekniske specifikationer på BDK produkter, herunder egenskaber for det 
pågældende produkt, kontakt BDK. BDK påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af BDK’s 
rådgivning. Sælger er udelukket fra erstatningsansvar, når mangler eller skader skyldes, at der fra købers side anvendes et batteri 
med for ringe kapacitet eller nominel ydelse i forhold til det aktuelle anvendelsesformål; desuden når der fra købers side anvendes 
et konventio nelt startbatteri i stedet for det, som anbefales af fabrikanten (for eksempel AGM- eller EFB-batteri), og endelig når 
køber ved hob by- eller fritidsbrug i stedet for et langtidsholdbart batteri blot indbygger et konventionelt startbatteri (for eksem-
pel i campingvogn, autocamper eller båd). Det anvendte batteri skal til enhver tid svare til BDK’s batterisøgning https://www.
bannerbatterien.com/da/Find-batteri eller den af producenten af apparatet foreskrevne batteritype (OE-nummer, effektbehov), 
idet øvrige deraf resulterende mangler og skader ikke begrunder nogen hæftelse for køber.

8.1 Garantiperioden er 12 måneder, medmindre der er aftalt særlige garantiperioder for enkelte leveringsgenstande. Det gælder også 
leverings- og ydelsesgenstande, der er fast forbundet med en bygning eller grund. Garantiperioden begynder på tidspunktet for 
risikoens overgang i henhold til punkt 6.
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8.2 Sælger er ikke ansvarlig, hvis manglen eller skaden skyldes, at køber har brugt et batteri med utilstrækkelig kapacitet eller no-
minel effekt til det påtænkte formål, og desuden hvis et konventionelt startbatteri anvendes af køber i stedet for producentens 
anbefalinger om det modsatte (f.eks.AGM eller EFB batteri), endelig hvis køber kun installerer et konventionelt startbatteri i stedet 
for langtidsafladningsbatteriet til hobby- og fritidsformål (f.eks. i campingvogne, autocampere, båd). Anvendelse skal altid være i 
overensstemmelse med Banner-batterisøgning https://www.bannerbatterien.com/da/Find-batteri eller den af køretøjsproducen-
ten foreskrevne batteritype (OE-nummer, ydeevnekrav, teknologi), i modsat fald er defekter og skader ikke sælgers ansvar.

9. Ejendomsforbehold
 Det leverede forbliver BDK’s ejendom, indtil den fulde købesummen inkl. renter er betalt. BDK er således, i tilfælde af kundens mis-

ligholdelse, berettiget til at begære sig indsat i besiddelsen af leverancen. Kommer kunden under rekonstruktion, konkursbehand-
ling, indleder forhandlinger om akkord eller moratorium eller erklæres insolvent, er BDK ligeledes berettiget til at fordre leveran-
cen udleveret til sig. 

10. Lovvalg samt værneting
 Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som aftalt værneting. 

11. Erhvervsmæssige ejendoms-, ophavs- og brugsrettigheder
11.1 Såfremt en vare er fremstillet af sælger på grundlag af designoplysninger, tegninger, modeller eller andre specifikationer fra køber, 

skal køber holde sælger skadesløs i tilfælde af enhver krænkelse af ejendomsretten.

11.2 Udførelsesdokumenter som f.eks. planer, skitser og andre tekniske dokumenter samt prøver, kataloger, brochurer, illustrationer og 
lignende forbliver altid sælgers immaterielle ejendom og er underlagt de relevante lovbestemmelser med hensyn til kopiering, 
efterligning, konkurrence.

11.3 Alle billeder og illustrationer, tekster og indhold på bannerbatterien.com samt i brochurer, flyers, brevpapir og reklamer for Banner 
GmbH og dets distributører er ophavsretsligt beskyttet.

11.4 Enhver form for udnyttelse, brug, mangfoldiggørelse og offentliggørelse m.v. kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Banner 
GmbH og dets distributører efter tilladelse fra Banner GmbH.

11.5 Uautoriseret anvendelse af ophavsretligt beskyttede billeder, billeder, tekster og indhold, privat og forretningsmæssigt udgør en 
krænkelse af ophavsretten og vil blive mødt med krav om ophør (advarsel) med erstatningskrav og føre til retsforfølgelse.

bannerbatterien.com                              Udgave
Marts 2022

DK: Banner Batterier Danmark ApS, DK-2690 Karlslunde, Silovej 14, 
 Tel. +45/ 70 20 60 61, e-mail: office.bdk@bannerbatteries.com

SALGS- OG 
 LEVERINGSBETINGELSER

THE POWER COMPANY




