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1. Användning 
1.1 Föreliggande Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor (i 

det följande kallat "Villkoren") används för alla avtal beträf-
fande leverans av varor och därmed förbundna ser-
viceprestationer (i det följande kallat "Varorna") från Procu-
dan A/S  (i det följande kallat "Procudan"). 

 
1.2 Köpares eventuella avvikande köpvillkor eller tillägg, 

ändringar eller inskränkningar till dessa Villkor finner endast 
bruk, i det omfång Procudan har givit sitt uttryckliga, skriftli-
ga godkännande härav. 

 
2. Ingående av kontrakt 
2.1 Om inte annat är accepterat eller angivet av Procudan, är 

alla skriftliga anbud och prisanbud avgivna av Procudan 
gällande i 14 dagar från avsändningsdatum. Efter utgången 
av denna period är Procudan inte längre bundet av innehål-
let i sådana anbud eller prisanbud. 

 
2.2 Ett kontrakt beträffande försäljning och leverans av Varorna 

betraktas först som bindande, när Procudan har bekräftat 
ett sådant skriftligen, eller när Procudan har företagit leve-
rans av Varorna, i bägge tillfällen i förhållande till förelig-
gande Villkor. 

 
2.3 Såframt Procudans orderbekräftelse inte är i överensstäm-

melse med köparens offert, skall köparen omedelbart skrift-
ligt göras uppmärksam på en sådan oöverensstämmelse. 
Såframt köparen underlåter att göra invändningar, ingås 
försäljningsavtalet på de i Procudans orderbekräftelses an-
givna villkor, härunder föreliggande Villkor. 

 
2.4 Procudan påtar sig inget ansvar för typografiska fel, skrivfel 

och andra fel eller utelämnanden i säljmaterial, offerter, 
prislistor, orderbekräftelser, fakturor eller andra dokument 
eller annat informationsmaterial utställt av Procudan. Pro-
cudan förbehåller sig rätt till att rätta sådana fel och under-
låtelser. 

 
2.5 Ordrar, som har accepterats av Procudan, kan inte annulle-

ras av köpare utan Procudans föregående, skriftliga accep-
terande och därutöver alltid på det villkoret, att köparen 
skall hålla Procudan skadelös för alla härmed förbundna 
omkostnader och förluster. 

 
3. Priser 
3.1 Priset på Varorna är det av Procudan anförda priset. Om 

inte annat är angivet, är alla angivna priser bara gällande i 
14 dagar. 

 
3.2 Om inte annat är skriftligt angivet, är alla angivna priser 

nettopriser exkl. skatter och avgifter. 
 
3.3 Offert är baserad på de priser, valutakurser och tullsatser 

för råvaror och tillsatser, som gäller på datum för offerten. 
Procucan förbehåller sig rätten att vid tillfälle av ändringar 
av sådana priser, kurser eller satser att företaga motsva-
rande justeringar av priset. 

 
3.4 Procudan förbehåller sig rätten att vid tillfälle av väsentliga 

ändringar i produktionsomkostnaderna eller i exportstödet 
och/eller exportrestitut från offentliga myndigheter, härun-
der EU-myndigheterna, att företa motsvarande justeringar 
av priset på de av offerten omfattade varorna. 

 
3.5 Alla ordrar under DKK 5.000,00 per faktura pålägges en 

avgift på DKK 250,00 per faktura exkl. moms. 
 
4. Betalning 
4.1 Om inte annat är skriftligt avtalat, är betalningsvillkoren 30 

dagar netto. 
 
4.2 Betalning anses att ha tagit plats, när skuldbeloppet utan 

fråndrag har ställts till Procudans disposition på det av Pro-
cudan anförda kontot.  

 
4.3 I tillfälle av för sen betalning beräknas tilläggsränta från 

sista möjliga betalningsdag med 1,75 procent per månad. 
Ökning av räntan sker kvartalsvis. 

 
4.4 Om inte annat är skriftligt avtalat mellan parterna, är köpare 

inte berättigad till att företa reduktion, moträkningskrav eller 
motkrav i de till Procudan skyldiga beloppen. 

 
4.5 Procudan är berättigat till att häva försäljningsavtalen 

och/eller sätta ytterligare leveranser med hänvisning till ett 
igångvarande kontrakt i bero, intill full betalning har mot-
tagits för alla utestående skuldbelopp. 

 
4.6 Egendomsrätten till Varorna övergår först från Procudan till 

köparen, när alla skyldiga belopp har betalats fullt ut. 
 
5. Leverans 
5.1 Om inte annat är skriftligt avtalat sker leverans: I Danmark: 

Ordrar över DKK 5.000,00: DDU köparens adress (Inco-
terms 2010). Ordrar under DKK 5.000,00: Ex Works Kol-
ding (Incoterms 2010). Utanför Danmark: Ex Works, Kol-
ding (Incoterms 2010) 
 

5.2 Alla anförda leveransdatum är endast ungefärliga leverans-
datum, och Procudan kan inte göras ansvarig för förluster 
som följd av försenad leverans av Varorna oavsett orsaken 
därtill. 

 
5.3 Varorna kan levereras före det anförda leveransdatumet, 

förutsatt att köparen aviseras i rimlig tid. 
 
5.4 Såframt köparen underlåter att mottaga leverans av Varor-

na - eller underlåter att avge närmare leveransinstruktioner, 
när köparen skall avge sådana instruktioner - kan Procudan 
efter eget val fakturera transportörens aktuella tillägg för 
väntetid när som helst, senarelägga datumet för leverans 
eller avsändande av Varorna, och således hålla Varorna för 
köparens räkning och risk, tills leverans kan ske, eller häva 
säljavtalet eller delar därav, i bägge tillfällen utan att förlora  
andra rättigheter eller rättsmedel, som tilkommer Procudan. 

 
5.5 Delförsändelse eller delleverans och/eller omlastning är 

tillåtet. Varje enskild delförsändelse eller delleverans be-
traktas som uppfyllande av ett särskilt och oavhängigt kon-
trakt. 

 
5.6 Risken för skada eller förlust av Varorna övergår till köpa-

ren vid leverans, eller, såframt köparen orättmässigt under-
låter att mottaga leverans av Varorna, vid den tidpunkt, när 
Procudan erbjuder leverans av Varorna. 

 
5.7 Köparen förpliktar sig till att efter anmodan förse Procudan 

med alla relevanta dokument, härunder men inte begränsat 
till export-/importpapper från EU-medlemsländer, som är 
nödvändiga för att vara berättigad till EU-exportstöd eller 
andra tillskott. Köparen svarar för alla omkostnader och för-
luster, som Procudan måste pådra sig som följd av köpa-
rens misskötsel av denna förpliktelse. 

 
5.8 Returemballage är Procudans egendom. Emballage, som 

har betalats av köparen, och som returneras till Procudan i 
oskadat skick inom två månader efter leverans, ersätts till 
fullt pris. 

 
5.9 Om inte annat har överenskommits skriftligt, transporteras 

varorna vid normal temperatur. 
 
6. Undersökning och avisering 
6.1 Köparen skall snart efter mottagande av Varorna företa en 

grundlig undersökning av Varorna med hänseende på att 
avgöra, om Varorna är i överensstämmelse med de kont 
traktsmässiga specifikationerna. Denna undersökning skall 
omfatta relevanta laboratorieanalyser och undersökningar. 
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6.2 Köparen förlorar rätten till att påkalla brister med Varorna, 
såframt köparen inte skriftligt ger Procudan uppgift härom 
med närmare angivande av bristens beskaffenhet direkt ef-
ter, att köparen har uppdagat eller borde ha uppdagat en 
sådan bristande kontraktmässighet och under alla omstän-
digheter innan Varornas utgångsdatum. 

 
7. Skadeslöshållande och ansvar 
7.1 I tillfälle av försenad leveras är köparen enbart berättigad till 

att häva säljavtalet, såframt förseningen är väsentlig. Detta 
är köparens enda rättsmedel i tillfälle av förseningar. När 
Procudan först har företagit leverans, kan säljavtalet inte 
hävas av köparen. 

 
7.2 Såframt annat inte är skriftligt avtalat, säljes alla Varor med 

hänvisning till gällande specifikationer. Såframt Varorna in-
te är i överensstämmelse med specifikationerna, är köpa-
ren – med hänsyn till de under punkt 6.2 anförda tidsfrister-
na - berättigad till att efter eget val avvisa Varorna och 
kräva, att Procudan tar dem tillbaka för Procudans räkning 
och 
 
a) kräva, att Procudan inom rimlig tid ersätter sådana Varor 

med Varor, som uppfyller specifikationerna, eller 
 
b) kräva, att Procudan utställer en kreditnota på sådana 

bristfälliga Varor, eller 
 
c) kräva att Procudan direkt betalar tillbaka de pengar, som 

köpare har betalt för Varorna. 
 
Köparen har inga andra rättsmedel i tillfälle av, att Varorna 
inte är i överensstämmelse med specifikationerna, oavsett 
bristernas orsak. 

 
Bristfälliga Varor, som har avvisats av köparen, är Procu-
dans egendom och skall ställas till Procudans disposition. 

 
7.3 Procudan ansvarar inte för eventuella driftsförluster, förlu-

ster av ordrar, förluster av intäkt, avansförluster, tidsförlu-
ster, förluster av offentliga stöd, förluster av goodwill eller 
andra särskilda indirekta förluster eller följdförluster av 
någon sort, oavsett orsaken härtill, och oavsett om Procu-
dan har begått något fel eller någon försummelse. 

 
7.4 Köparen är ansvarig att rätta sig efter den lagstiftning och 

de regler, som gäller för import av Varorna i distributions-
landet och efterföljande förädling, marknadsföring, förhand-
ling och vidareförsäljning av Varorna. 

 
7.5 Procudan är inte ansvarig för hur Varorna lämpar sig till 

användning, och det är köparens ansvar, att Varorna pas-
sar till det påtänkta ändamålet. 

 
7.6 Procudan är inte ansvarig för, att Varorna är i ackord med 

de lagstiftningsmässiga och administrativa bestämmelser 
och/eller regler, som gäller i leveranslandet eller i destinati-
onslandet, och påtar sig inget ansvar härför. 

 
7.7 Force majeure: Oaktat ovanstående bestämmelser ansva-

rar Procudan inte för bristande uppfyllande av Procudans 
förpliktelser, och Procudan skall heller inte anses för skyldig 
till kontraktbrott, såframt Procudan kan bevisa, att ett så-
dant bristande uppfyllande har orsak i förhinder, som Pro-
cudan inte haft något inflytande på. En sådan händelses 
inträdande fritar Procudan från plikten till att betala ersätt-
ning, böter och andra kontraktsliga sanktioner. 

 
 Sådana händelser omfattar i synnerhet, men är inte 

begränsat till, strejk, lockout, arbetsrättsliga konflikter, ar-
betsstopp, explosion, brand, naturkatastrofer, regeringsing-
ripanden och restriktioner, som pålägges av nationella eller 
utländska myndigheter, konfiskering, embargo osv., valuta-
restriktioner, brist på transport, miljöinitiativ samt bristfälliga 
eller försenade leveranser från underleverantörer. 

 Därutöver sker det ett rimligt uppskjutande av tidspunkt för 
uppfyllande, och köparen kan i förbindelse härmed inte 
åberopa sig sin eventuella rätt till att häva eller på annat 
sätt bringa säljavtalet till upphörande.  

 
7.8 Såframt uppfyllande av ett säljavtal blir för tungt att möta för 

Procudan som en följd av händelser, som fundamentalt 
ändrar kontraktets förutsättningar, antingen för att de med 
uppfyllandet förbundna omkostnaderna har stigit, eller för 
att uppfyllande besvärliggörs av andra orsaker, är Procu-
dan berättigat till att neka uppfyllande eller till att bli frigjort 
från ett sådant säljavtal utan att avkrävas ansvar. 

 
8.  Produktansvar 
8.1 Köparen påtar sig härmed att hålla Procudan skadeslös 

samt Procudans moderbolag och varje annat bolag i kon-
cernen och representanter för alla omkostnader, förluster, 
förpliktelser, ansvar, skador och utgifter som en följd av 
dödsfall eller personskada eller för alla skador på eller för-
lust av egendom, som skylles köparens handlingar och/eller 
underlåtelser. 

 
8.2 Procudan är bara ansvarig för personskador och/eller ting-

skador, som har förorsakats av Varorna, om det bevisas, 
att skadan beror på försåtligt handlande eller grov oak-
tsamhet från Procudans sida, eller ett sådant ansvar följer 
av gällande, oavvikliga lagregler. 

 
8.3 Procudan ansvarar vid inget tillfälle för driftsförluster, tidför-

luster, förluster av ordrar, avansförluster, förluster av offent-
ligt stöd, förluster av goodwill eller andra särskilda indirekta 
förluster eller följdförluster av någon sort, oavsett om Pro-
cudan har begått något fel eller handlat oaktsamt. 

 
9. Immateriella rättigheter 
 
9.1 Köparen erhåller inga immateriella rättigheter till Varorna.  
 
10. Generellt 
10.1 I händelse av att en eller flera av villkoren i härvarande 

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor befinnes vara 
ogiltig eller inte kan följas, skall detta inte ha någon bety-
delse för giltigheten av de övriga villkoren. 

 
10.2 Procudans underlåtande av att åberopa kontraktbrott från 

köparens sida skall inte betraktas som ett avkall på att åbe-
ropa eventuella efterföljande brott av samma eller andra 
villkor. 

 
10.3 Köparen skall hemlighålla och inte till tredjeman vidarebe-

fodra sådan förtroliga upplysningar, som Procudan måste 
överlämna. Köparen får inte använda sådana upplysningar 
till Köpares egen fördel eller till fördel för tredjeman.  

 
10.4 Inget i förhållandet mellan Procudan ock köparen skall 

anses som att det har upprättas ett agentförhållande, kom-
panionskap eller joint venture mellan parterna, och köparen 
är i synnerhet inte berättigad till att avge förklaringar eller 
garantier å Procudans vägnar.  

 
11. Lagval och val av domstol 
11.1 Varje avtal med Procudan är med hänsyn till giltighet, 

uppfyllande och tolkning underlagt dansk rätt. Eventuella 
tvister, som kan uppstå i förbindelse med ett anbud, ett 
prisanbud eller en orderbekräftelse utställd av Procudan 
eller i förbindelse med leverans av Varorna till köparen, 
härunder men inte begränsat till tvister rörande tolkningen 
av dessa Villkor, avgörs med hänvisning till dansk rätt. 

 
11.2 Eventuella tvister skall avgöras vid Sø- og Handelsretten i 

København. 
 
11.3 Oavsett ovanstående är Procudan vid varje tidpunkt 

berättigat till att resa sak mot köparen i det land, där köpa-
rens adress är belägen.  


