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1. Anvendelse 

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Leveringsbetingelserne”) gælder for 
alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (herefter ”Produkter”) fra J. E. Juncker A/S (herefter ”J. E. 
Juncker”) til enhver kunde (herefter ”Kunden”), medmindre andet er aftalt skriftligt. 
1.2 Kundens egne generelle indkøbsbetingelser, særlige betingelser anført i Kundens ordre eller 
lignende er ikke gældende for parternes samhandel, med mindre de er godkendt skriftligt af 
J. E. Juncker. 
1.3 Skal vi som et led i aftalen levere under AB92, AB18 eller lignende aftaler, gælder disse Vilkår forud for 
disse. 

2. Indgåelse 
2.1 J. E. Juncker bliver tidligst forpligtet ved de af J. E. Juncker afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse 
betegnes, når J. E. Juncker har afsendt sin ordrebekræftelse. J. E. Juncker er berettiget til, indtil 
ordrebekræftelsen er kommet til Kundens kundskab, at tilbagekalde de af J. E. Juncker fremsendte 
erklæringer. 
2.2 Kunden er bundet af sit tilbud, når J. E. Junckers ordrebekræftelse er kommet frem til Kunden. Såfremt 
Kunden har indsigelser mod den fremsendte ordrebekræftelse, skal Kunden fremsætte disse skriftligt senest 
2 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. 
2.3 Kunden kan annullere en allerede indgået aftale, såfremt samtlige betingelser i dette punkt er opfyldt: 
2.3.1 J. E. Juncker har ikke sat ordren til produktion, 
2.3.2 J. E. Juncker har ikke indgået aftale med sin(e) underleverandør(er), 
2.3.3 Kunden betaler 10 % af købesummen, dog minimum 5.000 kr. til J. E. Juncker. 
2.4 Betingelserne skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor J. E. Juncker modtager Kundens anmodning om 
annullation. 

3. Produktet 
3.1 Produktet fabrikeres og leveres ifølge EU-standarder medmindre andet aftales særskilt mellem parterne. 
Produktet leveres med brugsanvisning. 
3.2 J. E. Juncker forbeholder sig ved ordrens effektuering at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk 
nødvendig. 
3.3 Ordren går ikke til produktion, før samtlige tegninger, der danner grundlag for produktionen, er godkendt 
skriftligt af Kunden. 

4. Fuldmagt 
4.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at 
forpligte J. E. Juncker uden skriftlig aftale herom. 

5. Priser 
5.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af J. E. Juncker udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. 
moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. J. E. Juncker forbeholder sig ret til uden 
forudgående varsel at ændre prislister og katalogmateriale. 
5.2 Hvis der er aftalt priser som led i en løbende samhandel/enhedspriser, kan J. E. Juncker varsle ændringer 
i pris og betingelser med et skriftligt varsel på 14 dage. Priser og vilkår for en løbende samhandel bortfalder, 
hvis der ikke har været afgivet ordrer i henhold til samhandelsaftalen i en periode på 12 måneder. Priser og 
vilkår skal herefter genforhandles. 
5.3 Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Kunden har leveret, er 
mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt samt 
opbevaring af færdigt arbejde. 
5.4 Alle priser angives i danske kroner (DKK). Priserne er eksklusiv moms, told, skatter, andre 
afgifter, fragt og emballage. 
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5.5 Hvis Produktet ikke skal leveres og produceres inden 30 dage, tager J. E. Juncker forbehold for at 
regulere den aftalte pris, hvis der inden levering er sket ændringer i råvarepriser, offentlige afgifter, 
valutakurser, toldtariffer eller lignende, der øger salgsprisen. 
5.6 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen 
på mere end 5 % berettiger derfor J. E. Juncker til at regulere prisen herefter. 

6. Leveringsbetingelser 
6.1 Levering finder sted på J. E. Junckers forretningssted. Levering sker Incoterms 2020 EXW, uanset om J. E. 
Juncker ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Kunden, bringer det solgte til 
Kunden. 
6.2 Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor Kundens meddelelse om at produktionstegningen er 
godkendt, jf. punkt 3.3, kommer frem til J. E. Juncker. 
6.3 I tilfælde af, at levering i øvrigt er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af Kunden, regnes 
leveringstiden fra den dato, hvor disse oplysninger kommer J. E. Juncker i hænde. 
6.4 I tilfælde af forsinket levering er J. E. Juncker forpligtet til at advisere Kunden herom. Herudover har 
Kunden ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen. 
6.5 I tilfælde af, at Kunden ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin 
afhentningsforpligtelse, er J. E. Juncker berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. 
Endvidere er J. E. Juncker berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Kundens regning. Ved 
oplagring henligger produkterne for Kundens risiko. 
6.6 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald 
ske for Kundens regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret. 

7. Forsendelse og Forsikring 
7.1 Alle forsendelser sker for Kundens regning og risiko. Kunden forpligter sig til at holde det solgte ansvars- 
og brandforsikret for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, varerne leveres, og indtil købesummen 
er betalt. 
7.2 Såfremt Kunden ikke inden 7 dage efter påkrav dokumenterer at have tegnet behørig forsikring efter 
såvel dette punkt som punkt 12, er J. E. Juncker berettiget til for Kundens regning at tegne de fornødne 
forsikringer. 

8. Betalingsbetingelser 
8.1 Alle leverancer skal betales i danske kroner (DKK) med mindre andet er aftalt. 
8.2 Betalingsbetingelserne anføres i tilbuddet. Er intet anført i tilbuddet er betalingsbetingelserne netto 
kontant ved levering. 
8.3 En eventuel reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling af købesummen. Kunden kan alene 
modregne med krav, som er accepteret af J. E. Juncker eller endeligt fastslået af en domstol eller en voldgift. 
8.4 J. E. Juncker er til enhver tid berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens 
rettidige betaling. 
8.5 Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold, er Kunden forpligtet til at foretage enhver 
betaling til J. E. Juncker, som om levering var sket til aftalt tid. 
8.6 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned med må-nedlig 
rentetilskrivning beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. J. E. Juncker opkræver herudover et 
rykkergebyr på 150 kr. pr. rykkerskrivelse. 
8.7 Kundens indbetalinger afskrives forlods til tilskrevne renter, omkostninger og først herefter på 
hovedstolen. 
8.8 Produkterne er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter J. E. Juncker er berettiget til at tage det solgte 
materiel tilbage, idet omfang det solgte kan udskilles, såfremt Kunden misligholder sin betalingsforpligtelse 
helt eller delvist. 
8.9 I tilfælde af restancer er J. E. Juncker berettiget til at stoppe alle planlagte leverancer til Kunden og, at 
kræve forudbetaling ved efterfølgende leveringer. En restance indebærer også, at J. E. Juncker kan kræve elle 

Søren Krag
Hvor meget må vi tage i renter og rykkergebyr?
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forfaldne og uforfaldne tilgodehavender indbetalt straks. J. E. Juncker kan endvidere udøve 
tilbageholdelsesret i Produkterne. 
8.10 Misligholder Kunden en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter dette 
punkt, er J. E. Juncker berettiget til at hæve aftalen, sælge produkterne for Kundens regning til anden side 
og/eller gøre erstatningskrav gældende. J. E. Juncker kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også 
indirekte tab. 

9. Garanti/ansvar 
9.1 Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler 
hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af J. E. Juncker. 
Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Kunden er anvendt korrekt og til 
sædvanligt brug ifølge J. E. Junckers specifikationer. J. E. Juncker er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der 
skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Kunden, ændringer foretaget uden J. E. 
Junckers skriftlige samtykke, eller reparationer, som Kunden har udført på mangelfuld måde. 
9.2 Hvis produkter eller delprodukter omfatter ikke-J. E. Juncker fabrikat, skal J. E. Juncker alene være 
ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti, uden hensyn til det i denne bestemmelse – 
punkt 9 – anførte. 
9.3 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er J. E. Juncker forpligtet og berettiget til – efter 
eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale 
erstatning. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-
, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Kunden. J. E. Junckers 
erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og J. E. Juncker kan under ingen 
omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab. 
9.4 Garantien omfatter ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer. Garantien omfatter ikke 
fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller 
frakobling, misvedligehold, forkert smøremiddel mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk. 
9.5 J. E. Juncker hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af 
kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden, er uegnede til formålet. 
9.6 Ansvarsperioden ophører 12 måneder efter leveringsdagen. 

10. Force majeure 
10.1 J. E. Juncker kan ikke pålægges et ansvar, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force 
majeure, herunder; strejke, lock-out, forretningsforstyrrelser, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, 
naturkatastrofer, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, 
almindelig vareknaphed, væsentlige pris og/eller afgiftsforhøjelser, restriktioner af drivkraft, forsinket 
levering fra underleverandører, import-, eksport- eller videresalgsforbud og lignende omstændigheder som 
følge af ovenstående begivenheder og andre begivenheder udenfor parternes kontrol. 
10.2 I tilfælde omfattet af punkt 10.1 er J. E. Juncker berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller 
til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre J. E. 
Juncker forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at 
hæve aftalen. 
10.3 Ved påberåbelse af force majeure er J. E. Juncker forpligtet til at give Kunden besked senest 7 
arbejdsdage efter at force majeure begivenheden er indtrådt. 

11. Reklamation 
11.1 Enhver risiko for Produkterne overgår til Kunden på tidspunktet for levering. Enhver reklamation 
skal ske skriftligt til J. E. Juncker. 
11.2 Kunden er forpligtet til umiddelbart efter levering at gennemgå Produkterne for fejl og mangler, 
herunder kvantitets mangler. Reklamation over synlige mangler skal straks og senest 3 dage efter modtagelse 
af Produkterne sendes skriftligt til J. E. Juncker. Reklamation over skjulte fejl og mangler skal ske straks de 
konstateres. 
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11.3 Ved enhver reklamation skal J. E. Juncker have adgang til at besigtige den leverede vare, ellers mistes 
retten til at gøre et mangelkrav gældende. 
11.4 Overholder Kunden ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende. 
11.5 Hvis der reklameres uretmæssigt, er Køber forpligtet til at godtgøre J. E. Junckers dokumenterede 
udgifter som følge af den uretmæssige reklamation. 

12. Produktansvar 
12.1 J. E. Juncker er ansvarlig for produktansvar i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser om 
produktansvar. 
12.2 Hvis J. E. Juncker pålægges et produktansvar overfor tredjemand, for en skade og/eller et tab, som J. E. 
Juncker i henhold til disse Leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for i forhold til Kunden, så er Kunden 
forpligtet til at holde J. E. Juncker skadesløs i enhver henseende. 
12.3 J. E. Juncker er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produkter, såfremt det bevises, at 
skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra J. E. Junckers side ved et af J. E. Juncker leveret produkt samt det 
bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem 
skaden og defekten. 
12.4 J. E. Juncker kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tabs 
arbejdsfortjeneste eller tredjemands tab. 
12.5 I det interne forhold mellem Kunden og J. E. Juncker er J. E. Junckers erstatningspligt maksimeret til 
fakturabeløbet. 
12.6 Med de begrænsninger, der følger af den danske produktansvarslov kan J. E. Junckers ansvars-og 
erstatningsforpligtelse ved anden skade end personskade ikke overstige maksimalt 1.000.000,00 DKK pr. 
ordre. Ved successiv levering anses alle leveringer samlet som en ordre. Ved flere leveringer i henhold til en 
aftale / tilbud / samme aftale anses dette som en ordre. 
12.7 Hvis tredjemand rejser et krav mod Kunden eller J. E. Juncker begrundet i et produktansvar, så er 
parterne gensidigt forpligtet til hurtigst muligt at underrette den anden part. 
12.8 Kunden og J. E. Juncker er desuden gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller 
voldgiftsret, som behandler det produktansvarskrav, som tredjemand har rejst mod en af parterne med 
henvisning til, at det leverede Produkt har forårsaget en skade eller et tab. Det indbyrdes forhold mellem 
Kunden og J. E. Juncker skal altid afgøres ved det værneting, som er aftalt i henhold til disse 
Leveringsbetingelser. 

13. Produktinformation 
13.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og J. E. 
Juncker påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette 
materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne. 

14. Montage og service 
14.1 Alle leverancer er ekskl. montage og service. 
14.2 Såfremt J. E. Juncker skal forestå montage og/eller service, oprettes en særskilt aftale, der regulerer pris 
og øvrige vilkår. Følgende basisbetingelser gælder imidlertid for enhver individuel aftale om montage og/eller 
service: 
14.2.1 Kunden er forpligtiget til for egen regning at søge for at vand og drivkraft, herunder trykluft, elektrisk 
strøm mv. er til stede i nødvendigt omfang. 
14.2.2 Kunden er forpligtiget til at sikre, at montagestedet er klargjort, herunder tørt og rengjort i 
overensstemmelse med J. E. Junckers anvisninger. 
14.2.3 Kunden er forpligtiget til at sikre, at adgangsforholdene er afstemt med den bestilte montage og/eller 
service, herunder at der er adgang med kran, hvor dette er påkrævet. 
14.2.4 Kunden er ansvarlig for, at montage og/eller service kan udføres under forhold, som er i 
overensstemmelse med gældende love og bestemmelse for arbejdsmiljø på montagestedet 
14.2.5 Kunden er forpligtet til i øvrigt at opfylde J. E. Junckers til enhver tid gældende montagevejledning. 
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14.2.6 J. E. Juncker stiller kraner, stillads m.v. til rådighed. J. E. Juncker stiller ligeledes skurvogn til rådighed 
for egne folk, hvor dette påkræves. Kunden sørger for, for egen regning, at skurvogne kan tilsluttes vand og 
afløb. 
14.3 Omkostningerne omfattet af punkt 14.2.6, dog undtaget omkostninger ved tilslutning af skurvogn til 
vand og afløb er indregnet i prisen på montagen og/eller service. 
14.4 Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i medfør af dette punkt – punkt 14 – er J. E. Juncker 
berettiget til at forlade pladsen straks efter meddelelse til Kundens kontaktperson om, hvilke forhold der 
konstituerer misligholdelse. 
14.5 Såfremt Kunden misligholder, er J. E. Juncker berettiget til at fakturere Kunden for transport- og ventetid 
med i alt 500 kr. ekskl. moms pr. time, dog altid minimum 1.000 kr.ekskl. moms. Eventuelle omkostinger fra 
leverandører, så som lastbil, kran mv. faktureres iht. leverandørbilag + 7,5 % 

15. Beskyttelse af rettigheder 
15.1 Kunden opnår ingen ret til J. E. Junckers industrielle rettigheder ved køb af produkter, og Kunden er 
uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet og/eller produkterne, så Kunden herved krænker J. E. 
Junckers rettigheder. 

16. Tegninger og beskrivelser 
16.1 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af 
J. E. Juncker eller andre, der er overgivet til Kunden i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, 
forbliver J. E. Junckers ejendom. Materialet må ikke uden J. E. Junckers forudgående skriftlige samtykke 
anvendes af Kunden til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller 
overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til 
J. E. Juncker. 

17. Delvis ugyldighed 
17.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller af 
anden årsag ikke kan håndhævers, skal det ikke have indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 

18. Tvister, lovvalg og værneting 
18.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Kan tvisten ikke afgøres i mindelighed, 
skal den afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. 
18.2 Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) 
finder ikke anvendelse. 
18.3 Sagen skal anlægges ved J. E. Junckers hjemting, med mindre ufravigelige regler bestemmer andet. 
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