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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser - E. Marker A/S 
Rev. 1.3 – Okt. 2022 
 
1. Anvendelse og gyldighed 
1.1. Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og 

leveringsbetingelser (”Betingelserne”), medmindre anden 
skriftlig aftale er indgået mellem E. Marker A/S 
(”Virksomheden”), CVR-nummer 33188218, og Kunden. 

1.2. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og 
ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om 
Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og 
tilknyttede ydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). 

1.3. Betingelserne har til enhver tid forrang for Kundens 
eventuelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet 
udtrykkeligt er aftalt mellem Virksomheden og Kunden. 
Virksomhedens accept af en ordre fra Kunden indebærer 
ikke, at Virksomheden derved har accepteret Kundens salgs- 
og leveringsbetingelser.  

1.4. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, 
hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Enhver fravigelse fra 
Aftalegrundlaget, som måtte være anført i Kundens ordre 
eller lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt 
Virksomheden ikke udtrykkeligt og skriftligt har accepteret 
afvigelsen.  

 
2. Produkter, reservedele og ydelser 
2.1. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og 

leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved 
leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til 
et produkt i mindst 6 måneder efter, at det er leveret til 
Kunden. 

 
3. Pris og betaling 
3.1. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser 

følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, 
hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre 
parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive 
moms. 

3.2. Der tages forbehold for pris- og afgiftsstigninger i forhold til 
Virksomhedens prisliste, idet priser kan ændres uden 
forudgående varsel. 

3.3. Prislisten for Virksomheden er angivet i danske kroner, 
hvortil yderligere skal lægges moms, afgifter og fragt. 

3.4. Fragt afregnes efter gældende fragtprisliste og fragtprisen 
tillægges gebyr for ADR-levering (350 kr.), handling (85 kr.) 
og selvafhentning fra lager (85 kr.) 

3.5. Gældende pallepriser er: 1/1 EUR: 145 kr., ½ EUR: 45 kr., ¼ 
EUR: 35 kr. Paller tages ikke retur og ombyttes ikke. Pris for 
Euro paller tillægges ved levering af bigbags. 

3.6. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele 
eller tilknyttede ydelser kontant ved levering, medmindre 
parterne har aftalt andet skriftligt. 

 
4. Forsinket betaling 
4.1 Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter, 

reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som 
Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til 
rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid 
og til betaling sker. 

4.2 Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for 
produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 
dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra 
Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 
4.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele 
og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) 

ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede 
ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve 
forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre 
misligholdelsesbeføjelser gældende. 

 
5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 
5.1 Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, 

tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 
Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter 
acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, 
medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet. 

5.2 Oplysninger i brochurematerialer og produktinformation er 
kun bindende i det omfang Aftalegrundlaget udtrykkeligt 
henviser hertil. 

5.3 Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af 
en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser 
til Kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af 
ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige 
for at binde Virksomheden. 

5.4 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, 
reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens 
skriftlige accept. 

5.5 Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, 
reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens 
med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke 
ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal 
Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 
arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I 
modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen. 

 
6. Levering 
6.1 Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele 

EXW Padborg ifølge Incoterms® 2020. 
6.2 Virksomheden leverer dog græsfrø EXW Holstebro ifølge 

Incoterms® 2020. 
6.3 Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og 

tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens 
ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den 
aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 

6.4 Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og 
tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en 
fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal 
den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl 
eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, 
ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke 
senere gøres gældende. 

6.5 I tilfælde af manglende kolli eller skade på det leverede skal 
Kunden påføre det på fragtbrevet straks ved levering. 

6.6 Varer tages kun retur efter forudgående aftale og kun senest 
1 uge efter modtagelsen hos Kunden. Returvarer skal være i 
ubrudt, original emballage og returfragt er for Kundens 
regning. 

 
7. Forsinket levering 
7.1 Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af 

produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer 
Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen 
til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 
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7.2 Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, 
reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter 
den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden 
ansvar for, og levering ikke derefter sker inden en rimelig 
frist på mindst 14 dage efter skriftligt påkrav fra Kunden, kan 
Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af 
forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til 
Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i 
anledning af forsinket levering. 

 
8. Ejendomsforbehold 
8.1 Virksomheden beholder ejendomsretten til det solgte, indtil 

hele købesummen er betalt med tillæg af renter og 
omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det 
solgte, som måtte være afholdt af Virksomheden på Kundens 
vegne. 

8.2 Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal produktet 
forsikres af Kunden og bevares særskilt. Kunden forpligter sig 
til ikke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden 
måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er 
overgået til Kunden. Kunden må heller ikke foretage 
ændringer på det leverede. 

 
9. Opbevaring og reklamation 
9.1 Gødnings- og malingsprodukterne (særligt gødning i bigbags) 

skal opbevares forsvarligt, tørt og uden risiko for sol- og 
regnpåvirkning. Virksomheden kan ikke ombytte eller 
kreditere varer i forbindelse med reklamation, såfremt dette 
ikke er opfyldt. 

9.2 Virksomheden kan ikke ombytte eller kreditere spagnumfrie 
jordprodukter der lugter stærkt, da lugten er en del af en 
naturlig proces.  

 
10. Ansvar 
10.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser 

efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af 
Aftalegrundlaget. 

10.2 Virksomheden er alene erstatningsansvarlig efter reglerne 
om produktansvar i det omfang, dette følger af ufravigelige 
regler i lovgivningen. Kunden skal i forholdet mellem Kunden 
og Virksomheden i ethvert tilfælde, der ikke er omfattet af 
førnævnte punktum, skadesløsholde Virksomheden for 
produktansvar. 

10.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan 
Virksomhedens ansvar over for Kunden ikke overstige 
Kundens samlede betaling for leverancen. Ansvarsbegræns-
ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet 
forsætligt eller groft uagtsomt. 

10.4 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er 
Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte 
tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller 
goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft 
uagtsomt. 

10.5 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er 
Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende 
opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force 
majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure 
består. Som force majeure anses forhold, der er uden for 
Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde 
have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force 

majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, epidemier 
og pandemier, brand, oversvømmelse, hærværk og 
arbejdsstridigheder. 

 
11. Immaterielle rettigheder 
11.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder 

vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, 
herunder patenter, design, varemærker og 
ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden. 

11.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede produkter, 
reservedele og tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts 
immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er 
forsætlig eller groft uagtsom. 

 
12. Fortrolighed 
12.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i 

stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder 
eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt 
tilgængelige. 

12.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at 
skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens 
fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal 
omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at 
de utilsigtet kommer til andres kundskab. 

12.3 Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under 
parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter 
samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 

 
13. Behandling af personhenførbare oplysninger 
13.1 Virksomheden behandler personoplysninger under behørig 

iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. 
Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. 
benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og 
kommunikation med Kunden.  

13.2 Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. 
ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af 
behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke 
at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på 
automatisk behandling, herunder profilering).  

13.3 Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er 
nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. 
Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden 
måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre 
Kunden har givet accept.  

13.4 Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver 
behandlet, eller ønsker Kunden at få data slettet eller 
korrigeret, kan Kunden kontakte E. Marker A/S, 
info@emarker.dk eller +45 7467 0808. 

 
14. Delvis ugyldighed 
14.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser 

kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af 
de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller 
gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf. 

 
15. Gældende ret og værneting 
15.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk 

ret. 
15.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes 

samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
 


