
 
 
 
 
 
 
 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

 
FOR MANN+HUMMEL Vokes Air A/S - CVR-nr.  DK-69474012 

 

Gældende fra 1. marts 2016 og erstatter tidligere versioner. 
Nedenstående betingelser gælder for samtlige MANN+HUMMEL Vokes Air A/S `s leverancer, service- og montagearbejder, medmindre der 
forligger anden skriftlig aftale.  
Særlige betingelser i kundens ordre eller øvrige materiale er således ikke bindende for MANN+HUMMEL Vokes Air A/S uden skriftlig tiltrædelse. 

Priser 
De opgivne priser er kontantpriser excl. moms, emballage, fragt og gælder ab MANN+HUMMEL Vokes Air A/S´s lager. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved 
ordrebekræftelsen. MANN+HUMMEL Vokes Air A/S forbeholder sig ret til at foretage reguleringer i priser, som måtte følge af senere - inden levering - indtrufne 
ændringer. Eventuelle rabatter skal i alle tilfælde fremgå i det skriftlige aftalemateriale.  

Betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelserne er netto kontant, således at betaling skal finde sted ved kundens modtagelse af MANN+HUMMEL Vokes Air A/S´s faktura, med mindre andet er 
aftalt jævnfør samhandelsaftale, eller at det fremgår af det skriftlige aftalemateriale. Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes morarente efter MANN+HUMMEL Vokes Air 
A/S` aktuelle rentesats. 

Levering                                                                                                                                                                                                                                                                
Levering er ab MANN+HUMMEL Vokes Air A/S´s lager, og forsendelse sker for kundens regning og risiko, med mindre andet er aftalt. Levering inden for 4 uger efter den 
i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, anses som rettidig levering. MANN+HUMMEL Vokes Air A/S er berettiget til at frigøre sig for sine leverings- og 
afhjælpningsforpligtelser, i det omfang de forhindres af brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering,  im- eller 
eksportforbud, strejke, lockout eller andre forhold, hvor over MANN+HUMMEL Vokes Air A/S ikke er herre. Leveringstiden suspenderes med et tidsrum svarende til 
varigheden af den pågældende hindring. Kunden er kun berettiget til erstatning, såfremt det dokumenteres, at en forsinkelse skyldes en hos MANN+HUMMEL Vokes Air 
A/S begået grov fejl, og at denne er årsag til det tab, for hvilket kunde kræver erstatning. MANN+HUMMEL Vokes Air A/S er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tid 
tab, tab af avance eller lignende indirekte tab, herunder dagbøder påført kunden. 

Returnering                                                                                                                                                                                                                                                              
Korrekt leverede og opbevarede standardvare kan kun tages retur efter forudgående aftale og mod et returneringsgebyr på 20% af varens nettopris. Varen skal være i 
original emballage og i salgsbar stand. Skaffevarer tages ikke retur.                                                                                                                                                                                                                                                

Produktansvar 
MANN+HUMMEL Vokes Air A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare eller arbejdsydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, 
begået af MANN+HUMMEL Vokes Air A/S eller af MANN+HUMMEL Vokes Air A/S´s medarbejdere.  

MANN+HUMMEL Vokes Air A/S hæfter dog ikke for driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab, og MANN+HUMMEL Vokes Air A/S´s ansvar for skade på 
ting kan ikke overstige DKK 10.000.000,-. MANN+HUMMEL Vokes Air A/S hæfter kun i 2 år fra varens eller arbejdsydelsens overgivelse til kunden for de skader, som 
varen måtte forvolde, og kun under forudsætning af at varen(e) er anvendt i overensstemmelse med producentens anvisninger. I det omfang MANN+HUMMEL Vokes Air 
A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, kunden måtte gøre af varen eller arbejdsydelsen, herunder videresalg, er kunden forpligtet til at holde 
MANN+HUMMEL Vokes Air A/S skadesløs for det ansvar, som MANN+HUMMEL Vokes Air A/S måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte 
grænser. Kunden er forpligtet at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod MANN+HUMMEL Vokes Air A/S i anledning af de solgte 
varer. 

Mangler 
Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved leverancen, men ikke efter leveringen opståede defekter eller funktionssvigt, der 
skyldes fejlagtig behandling, betjening, befordring, opbevaring, montering eller anden form for forsømmelse hos andre end MANN+HUMMEL Vokes Air A/S. Kunden er 
forpligtet til straks ved modtagelsen at foretage en nøje undersøgelse af varens tilstand og kontrollere, at den er fri for konstruktions-, fabrikations- og materialefejl. 
Beskadigelse af varen under transporten er et MANN+HUMMEL Vokes Air A/S uvedkommende mellemværende mellem kunden og transportfirmaet. Kunden kan kun 
påberåbe sig sådanne konstaterbare mangler ved den leverede vare, hvorom MANN+HUMMEL Vokes Air A/S har modtaget skriftlig meddelelse senest 8 dage efter 
varens modtagelse og for kvantumsmangler tillige telefonisk reklamation umiddelbart efter modtagelsen. Kunden kan kun påberåbe sig efter leveringen opståede mangler, 
såfremt manglerne viser sig inden 2 år efter leveringen, og MANN+HUMMEL Vokes Air A/S tillige inden denne frists udløb og umiddelbart efter manglens konstatering fra 
kunden har modtaget skriftlig meddelelse om manglen.  

Reklamationer                                                                                                                                                                                                                                                        
Kunden har krav på, at MANN+HUMMEL Vokes Air A/S omgående og vederlagsfrit afhjælper de rettidigt og med rette påberåbte mangler ved udbedring eller omlevering 
efter MANN+HUMMEL Vokes Air A/S´s valg. Kunden kan i tilfælde af mangler ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end krav om afhjælpning af 
manglerne, MANN+HUMMEL Vokes Air A/S er således heller ikke under nogle omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, andre indirekte tab eller 
udgifter, som måtte være en følge af fejl eller mangler, ligesom sådanne ikke berettiger kunden til at tilbageholde betalingen for de leverede varer. 

Værneting 
Tvister mellem kunden og MANN+HUMMEL Vokes Air A/S, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 

NL 01 
Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Norge og Sverige samt indenfor disse lande, er et 
sæt standardvilkår, der er udarbejdet af Brancheorganisationerne indenfor jern- og metalindustrien. 

 
 

 
 

MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S 

 

Avedøreholmen 88 

2650 Hvidovre, Denmark 

Tel. +45 3649 6600 

Fax +45 3677 1007 

info-dk@vokesair.com 

airfiltration.mann-hummel.com 

BANK ACCOUNT 

Reg. Nr.: 0890 

Konto Nr.: 1027162 

Handelsbanken, København City 

IBAN: DK 2408900001027162  

BIC: HAND DK KK 

MANAGEMENT BOARD 

Kurk Wilks (CEO), Emese Weissenbacher, 

Nic Zerbst 

CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

Thomas Fischer 

HEAD OFFICE 

Ludwigsburg 

COURT OF REGISTRATION

Stuttgart HRB 200155 

UST-IDNR. 

DE146129027 

DK69474012 
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