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Allmänna försäljnings- och leveransvillkor – E. Marker A/S 
Rev. 1.3 – Okt. 2022 
 
1. Tillämpning och giltighet 
1.1. Varje leverans sker på grundval av följande försäljnings- och 

leveransvillkor (”Villkoren”), såvida inget annat skriftligen 
avtalats mellan E. Marker A/S (”Företaget”), CVR-nummer 
33188218, och Kunden. 

1.2. Villkoren utgör tillsammans med Företagets offerter och 
orderbekräftelser det samlade avtalsunderlaget rörande 
Företagets försäljning och leverans av produkter, reservdelar 
och tillhörande tjänster till Kunden (”Avtalsunderlaget”). 

1.3. Villkoren ska alltid ha företräde framför Kundens eventuella 
försäljnings- och leveransvillkor, såvida inte annat 
uttryckligen avtalats mellan Företaget och Kunden. Att 
Företaget accepterar en beställning från Kunden innebär inte 
att Företaget därmed har accepterat Kundens försäljnings- 
och leveransvillkor.  

1.4. Ändringar och tillägg till Avtalsunderlaget är endast giltiga 
om parterna har kommit överens om dessa skriftligen. Varje 
avvikelse från Avtalsunderlaget, som kan framgå av Kundens 
beställning eller liknande, ska betraktas som ogiltig såvida 
inte Företaget uttryckligen och skriftligen har godtagit 
avvikelsen.  

 
2. Produkter, reservdelar och tjänster 
2.1. Produkter och reservdelar som säljs och levereras av 

Företaget till Kunden, är nya och uppfyller dansk lagstiftning 
vid leverans. Företaget säljer och levererar reservdelar till en 
produkt i minst 6 månader efter det att produkten levererats 
till Kunden. 

 
3. Pris och betalning 
3.1. Priset på produkter, reservdelar och tillhörande tjänster 

följer Företagets aktuella prislista vid den tidpunkt då 
Företaget bekräftar Kundens beställning, såvida inte 
parterna skriftligen har kommit överens om annat. Alla priser 
är exklusive moms. 

3.2. Förbehåll görs för pris- och avgiftshöjningar i förhållande till 
Företagets prislista, då priserna kan komma att kan ändras 
utan föregående meddelande. 

3.3. Prislistan för Företaget anges i danska kronor, till vilken även 
moms, skatter och frakt ska läggas. 

3.4. Fraktavgift tillkommer enligt gällande fraktprislista och på 
fraktpriset tillkommer avgift för ADR-leverans (350 kr), 
hantering (85 kr) samt självhämtning från lager (85 kr). 

3.5. Aktuella pallpriser är: 1/1 EUR: 145 kr., ½ EUR: 45 kr., ¼ EUR: 
35 kr. Pallar kan inte returneras eller bytas. Pris för Euro-
pallar tillkommer vid leverans av bigbags. 

3.6. Kunden ska betala alla fakturor för produkter, reservdelar 
eller tillhörande tjänster kontant vid leverans, om inte 
parterna skriftligen har kommit överens om annat. 

 
4. Försenad betalning 
4.1 Om Kunden underlåter att betala en faktura för produkter, 

reservdelar eller tillhörande tjänster i rätt tid av orsaker som 
Företaget inte är ansvarigt för, har Företaget rätt till ränta på 
det förfallna beloppet på 2 % per månad från förfallodatum 
och till dess att betalning sker. 

4.2 Om Kunden underlåter att betala en förfallen faktura för 
produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster inom 14 
dagar efter att ha mottagit ett skriftligt betalningskrav från 
Företaget, har Företaget förutom ränta enligt pkt 4.1 rätt att: 
(i) häva försäljningen av de produkter, reservdelar och/eller 
tillhörande tjänster som förseningen avser, (ii) häva 

försäljningen av de produkter, reservdelar och/eller 
tillhörande tjänster som ännu inte levererats till Kunden, 
eller kräva förskottsbetalning för dessa och/eller (iii) vidta 
andra åtgärder. 

 
5. Offerter, beställningar och orderbekräftelser 
5.1 Företagets offerter gäller i 14 dagar från den dag då offerten 

är daterad, om inget annat anges i offerten. Godkännanden 
av offerter som anländer till Företaget efter att tiden för 
godkännandet har löpt ut är inte bindande för Företaget, om 
inte Företaget informerar Kunden om annat. 

5.2 Uppgifter i broschyrmaterial och produktinformation är 
endast bindande i den mån Avtalsunderlaget uttryckligen 
hänvisar till dessa. 

5.3 Företaget strävar efter att skicka bekräftelse eller avslag på 
en beställning rörande produkter, reservdelar eller 
tillhörande tjänster skriftligen till Kunden senast 2 
arbetsdagar efter mottagandet av beställningen. Bekräftelser 
och avslag på beställningar måste vara skriftliga för att vara 
bindande för Företaget. 

5.4 Kunden kan inte ändra en lämnad beställning på produkter, 
reservdelar eller tillhörande tjänster utan Företagets 
skriftliga godkännande. 

5.5 Om Företagets bekräftelse på en beställning av produkter, 
reservdelar eller tillhörande tjänster inte stämmer överens 
med Kundens beställning eller Avtalsunderlaget, och Kunden 
inte vill godkänna de skiljaktiga villkoren, måste Kunden 
meddela detta till Företaget skriftligen senast 5 arbetsdagar 
efter att orderbekräftelsen har mottagits. I annat fall är 
Kunden bunden av orderbekräftelsen. 

 
6. Leverans 
6.1 Företaget levererar alla produkter och reservdelar EXW 

Padborg i enlighet med Incoterms® 2020. 
6.2 Företaget levererar dock gräsfrö EXW Holstebro i enlighet 

med Incoterms® 2020. 
6.3 Företaget levererar alla sålda produkter, reservdelar och 

tillhörande tjänster vid den tidpunkt som framgår av 
Företagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera 
innan den överenskomna leveranstiden, om inte parterna 
har kommit överens om annat. 

6.4 Kunden ska undersöka alla produkter, reservdelar och 
tillhörande tjänster vid leveransen. Om Kunden upptäcker 
ett fel eller en brist som Kunden önskar påtala, ska detta 
omedelbart meddelas Företaget. Om ett fel eller en brist 
som Kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte 
omedelbart meddelas skriftligen till Företaget, kan detta inte 
åberopas längre fram. 

6.5 Om något paket saknas eller om de levererade varorna är 
skadade ska Kunden anteckna detta på fraktsedeln 
omedelbart vid leverans. 

6.6 Varor kan endast returneras efter överenskommelse i förväg 
och endast inom 1 vecka från det att Kunden mottagit dem. 
Returvaror ska vara i obrutna originalförpackningar och 
returfrakt sker på Kundens bekostnad. 

 
7. Försenad leverans 
7.1 Om Företaget förväntar sig en försening av leveransen av 

produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster, meddelar 
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Företaget Kunden om detta och uppger samtidigt orsaken till 
förseningen och den nya förväntade leveranstiden. 

7.2 Om Företaget inte levererar produkter, reservdelar eller 
relaterade tjänster senast 14 dagar efter avtalad leveranstid 
av orsaker som Kunden är utan ansvar för, och leverans inte 
sker inom en rimlig tidsfrist på minst 14 dagar efter skriftlig 
begäran från Kunden, kan Kunden häva den eller de 
beställningar som berörs av förseningen utan förvarning 
genom ett skriftligt meddelande till Företaget. Kunden har 
inga andra rättigheter i samband med försenad leverans. 

 
8. Äganderättsförbehåll 
8.1 Företaget behåller äganderätten till det sålda till dess att 

hela köpeskillingen har betalats, plus ränta och kostnader 
samt eventuella utgifter avseende det sålda som Företaget 
kan ha ådragit sig för Kundens räkning. 

8.2 Fram till dess att äganderätten har övergått till Kunden, ska 
produkten försäkras av Kunden och förvaras separat. Kunden 
förbinder sig att inte flytta, pantsätta, hyra ut, låna ut eller 
på annat sätt förfoga över det sålda förrän äganderätten har 
övergått till Kunden. Kunden får inte heller göra några 
ändringar i det som levererats. 

 
9. Förvaring och reklamationer 
9.1 Gödsel och färgprodukter (särskilt gödsel i bigbags) ska 

förvaras på en säker och torr plats skyddad från solljus och 
regn. Företaget kan inte byta eller kreditera varor i samband 
med reklamationer om detta inte är uppfyllt. 

9.2 Företaget kan inte byta eller kreditera sphagnumfria 
jordprodukter som luktar starkt, eftersom lukten är en del av 
en naturlig process.  

 
10. Ansvar 
10.1 Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och 

underlåtenheter enligt tillämplig lag, med de begränsningar 
som anges i Avtalsunderlaget. 

10.2 Företaget är ensamt skadeståndsansvarigt enligt reglerna om 
produktansvar i den omfattning ett sådant ansvar krävs 
enligt obligatorisk lagstiftning. Kunden ska, i förhållandet 
mellan Kunden och Företaget, i samtliga fall som inte 
omfattas av föregående punkt, hålla Företaget skadeslöst för 
produktansvar. 

10.3 Oavsett eventuella motstridiga villkor i Avtalsunderlaget kan 
Företagets ansvar gentemot Kunden inte överstiga Kundens 
totala betalning för leveransen. Ansvarsbegränsningen gäller 
inte om Företaget handlat uppsåtligt eller med grov 
oaktsamhet. 

10.4 Oavsett eventuella villkor som anger annat i 
Avtalsunderlaget, är Företaget inte ansvarigt gentemot 
Kunden för indirekta förluster, inklusive förlust av 
produktion, försäljning, förtjänst, tid eller goodwill, såvida 
dessa inte orsakats uppsåtligen eller genom grov 
oaktsamhet. 

10.5 Oavsett eventuella villkor som anger annat i 
Avtalsunderlaget är Företaget inte ansvarigt gentemot 
Kunden för bristande uppfyllande av förpliktelser som kan 
hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten gäller så länge 
som force majeure består. Som force majeure räknas 
förhållanden som ligger utanför Företagets kontroll och som 
Företaget inte kunde ha förutsett när avtalet ingicks. 

Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, 
krig, terrorism, epidemier och pandemier, brand, 
översvämning, vandalism och arbetskonflikter. 

 
11. Immateriella rättigheter 
11.1 Den fullständiga äganderätten till samtliga immateriella 

rättigheter avseende produkter, reservdelar och tillhörande 
tjänster, inklusive patent, design, varumärken och 
upphovsrättigheter tillhör Företaget. 

11.2 Företaget är inte ansvarigt för intrång i tredje parts 
immateriella rättigheter genom levererade produkter, 
reservdelar och tillhörande tjänster, såvida inte intrånget är 
uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 

 
12. Konfidentialitet 
12.1 Kunden får inte vidarebefordra, använda eller låta andra 

använda Företagets företagshemligheter eller annan 
information, oavsett natur, som inte är tillgänglig för 
allmänheten. 

12.2 Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa eller försöka skaffa 
kunskap om eller tillgång till Företagets konfidentiella 
information enligt punkt 12.1. Kunden ska hantera och 
förvara informationen på ett försvarligt sätt för att undvika 
att den kommer till andras kännedom. 

12.3 Kundens skyldigheter enligt punkt 12.1-12.2 gäller under 
parternas samverkan och utan tidsgräns efter att samverkan 
upphör, oavsett orsaken till upphörandet. 

 
13. Behandling av personuppgifter 
13.1 Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Uppgifter om 
Kundens namn, e-post, telefonnummer m.m. används 
endast i samband med Kundens beställning och 
kommunikation med Kunden.  

13.2 Företaget iakttar de registrerades rättigheter (bl.a. rätten till 
tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, att 
göra invändningar, dataportabilitet, rätten att klaga samt 
rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas 
på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering).  

13.3 Företaget lagrar uppgifterna så länge det är nödvändigt för 
det ändamål för vilket uppgifterna behandlas. Företaget 
lämnar inte vidare, säljer eller på annat sätt överför 
information till tredje part, om inte Kunden lämnat sitt 
samtycke.  

13.4 Om Kunden vill ha information om vilka uppgifter som 
behandlas, eller om Kunden vill få uppgifter raderade eller 
rättade, kan Kunden kontakta E. Marker A/S, 
info@emarker.dk eller +45 7467 0808. 

 
14. Partiell ogiltighet  
14.1 För det fall någon eller några bestämmelser i dessa Villkor 

blir ogiltiga, olagliga eller icke-verkställbara ska giltigheten, 
lagligheten och verkställbarheten av de återstående 
bestämmelserna inte påverkas eller försvagas. 

 
15. Tillämplig lag och jurisdiktion 
15.1 Parternas handel lyder i alla avseenden under dansk lag. 
15.2 Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas 

handel ska avgöras av dansk domstol.

 


