Salgs- og leveringsbetingelser
af EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, D-24983 Handewitt
De nedennævnte betingelser finder anvendelse på alle kontrakter, som
forpligter EWS GmbH & Co. KG (efterfølgende ”EWS”) til at levere og
overdrage en købsgenstand til kunden i henhold til nærværende salgs- og
leveringsbetingelser.

§ 6 Leveringsfrister, udlevering og risikoens overgang
1.

§ 1 Indgåelse af kontrakt
1.

2.

3.

4.

EWS’ tilbud er ikke bindende. Kontraktsmæssige forpligtelser opstår
først, når der er indgået en skriftlig aftale, som er underskrevet af en
tegningsberettiget medarbejder af EWS, eller når der foreligger en
skriftlig ordrebekræftelse fra EWS, som er underskrevet af en
tegningsberettiget medarbejder af EWS. En ordreudførelse efter
aftalen ligestilles med en skriftlig ordrebekræftelse.
Den skriftlige kontrakt hhv. ordrebekræftelsen indeholder alle aftaler
mellem parterne fuldstændigt og afsluttende. Mundtlige aftaler, der
ikke fremgår af købekontrakten eller ordrebekræftelsen, eller købers
afvigende inkøbsbetingelser, forretningsbetingelser eller lign., uanset
om disse er en bestanddel af købers accept, finder ikke anvendelse.
Oplysninger i brochurer, datablade, mønstre, tekniske tegninger eller
skitser samt andre dokumenter, der indeholder en beskrivelse af
købsgenstanden, bliver kun betragtet som en beskrivelse af
købsgenstandens egenskaber, hvis der udtrykkeligt henvises til disse
dokumenter i købekontrakten hhv. i ordrebekræftelsen.
Der henvises til, at EWS ikke er producenten af varerne.
Producentens garantier i brochurer og andre dokumenter, som er
egnede til at beskrive købsgenstanden, forpligter udelukkende
producenten og medfører ingen krav mod EWS. Producenterne af de
af EWS forhandlede produkter og EWS’ leverandører er ikke
berettiget til at afgive erklæringer med virkning for eller mod EWS.

2.

3.
4.

5.

§ 2 Produktegenskaber
1.

2.

EWS er berettiget til at levere varen til kunden med afvigelser i farve,
form, mål og konstruktion, så vidt afvigelserne er rimelige for kunden
og, så vidt varens brug til kontraktens formål ikke bringes i fare.
I tilfælde af et produktionsstop eller en produktionsomstilling hos EWS
eller en underleverandør er EWS berettiget til i stedet for det bestilte
produkt at levere de efterfølgende nye produkter hhv. teknisk
tilsvarende produkter, herunder især en anden ydelsesklasse af
samme produktserie, som kun afviger ubetydeligt (max. 5 %) fra
ydelsesdata af det bestilte produkt.

6.
7.

8.

§ 3 Ydelses- og opfyldelsessted
Ydelses- og opfyldelsessted for alle forpligtelser inkl. levering, udbedring og
udskiftning er EWS’ hovedsæde i Handewitt med mindre andet er aftalt
mellem kunden og EWS.

1.

2.

3.
4.

EWS forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling. I det tilfælde at
EWS forlanger en forudbetaling, er kunden forpligtet til at betale
købsprisen plus evt. ekstraomkostninger senest to hverdage før den
adviserede eller aftalte leveringsdato. Betaling anses først at være
sket, når pengene er indgået på EWS´s konto.
En kontantrabat (skonto) får kunden udelukkende, hvis der foreligger
en skriftlig aftale om det, og hvis kunden ikke er i restance med andre
forpligtelser end dem, som ligger kontantrabattens aftale til grund.
Aftaler om ratebetaling bortfalder, når kunden er i restance med en
rate. I så fald forfalder EWS’ samtlige krav til betaling.
Ved betaling med bankoverførsel må der kun bruges en af følgende
bankoplysninger:
a)

HypoVereinsbank
Bankkode: 200 300 00
Kontonummer: 8045270
IBAN: DE88 2003 0000 0008 0452 70
SWIFT: HYVEDEMM300

b)

Nord-Ostsee Sparkasse
Bankkode: 217 500 00
Kontonummer: 17117232
IBAN: DE16 2175 0000 0017 1172 32
SWIFT: NOLADE21NOS

c)

Sydbank Padborg
Bankkode: 8065
Kontonummer: 1036081
IBAN: DK5480650001036081
SWIFT: SYBKDK22

§ 7 Ejendomsforbehold
1.

§ 4 Betaling

EWS meddeler en konkret og bindende leveringsdato udelukkende
for såkaldte „terminsleveringer“. Såfremt kunden ønsker denne type
levering til en bestemt dato, aftales dette særskilt i sammenhæng med
afstemningen af leveringen. I øvrigt er leveringsdatoer og
leveringsfrister kun bindende for EWS, såfremt der foreligger en
skriftlig aftale om det.
Undtaget „terminsleveringer“ er leveringsfrister og –datoer overholdt,
når købsgenstanden forlader EWS’ lager 1 hverdag før
leveringsdatoen hhv. før fristens udløb.
I det tilfælde, at kunden er i betalingsrestance, er EWS berettiget til at
holde leveringen tilbage.
Der gælder de priser, der er fastlagt i den skriftlig købekontrakt eller i
ordrebekræftelsen. Momsstigninger debiteres kunden. Priserne er
eksklusive fragtomkostninger, told, forsikring og omkostninger for
emballage og øvrige ekstraomkostninger. Disse vil EWS fakturere
separat og i en rimelig størrelse.
Skulle der – uden at det var forudseeligt ved kontraktens indgåelse –
opstå forhold som krig, naturkatastrofer eller andre force majeure
forhold som strejke, indgreb fra myndighedernes side, vareknaphed,
trafikvanskeligheder,
ekstraordinære
trafikale
forhold
eller
driftsforstyrrelser, som inskrænker produktion eller levering af varer,
er EWS berettiget til at tilpasse leveringsdatoer og priser i
overensstemmelse hermed. EWS informerer kunden omgående om
årsagerne til de nødvendige tilpasninger og foreslår hurtigst muligt en
ny forventet leveringsdato, det nye prisniveau eller alternative
produkter. I tilfælde af nødvendige prisstigninger eller udsættelse af
datoer med mere end tre måneder, har kunden og EWS ret til at
ophæve kontraktforholdet ved ensidig erklæring med hensyn til de
endnu ikke udleverede varer.
EWS er berettiget til at foretage delleveringer.
Hvis kunden ønsker det, kan varen også afhentes på EWS’ lager. I
dette tilfælde gælder foranstående på den betingelse, at
leveringsdatoen bliver erstattet med EWS’ meddelelse om, at varen
er klar til afhentning.
Risikoen for varerne overgår til kunden, når varerne er stillet til
rådighed for kunden hos EWS’ lager i Handewitt. I tilfælde af at EWS
ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår
risikoen for varerne tillige til kunden, når underretning om det nævnte
forhold er tilgået EWS, og varerne er sat til kundens disposition.
Såfremt varerne skal sendes til kunden overgår risikoen for varerne til
kunden, når varerne er overgivet til forsendelse ved selvstændig
fragtfører i Handewitt.

2.
3.

4.

5.

§ 5 Modregning og tilbageholdsret
Kunden er ikke berettiget til at modregne i EWS’ krav på betaling, eller til
at gøre en tilbageholdsret gældende overfor EWS. Dette gælder dog ikke
for gensidige fordringer, der måtte opstå af én og samme købekontrakt, og
heller ikke for kundens fordringer, som er uomtvistede eller retskraftig
fastslåede.
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Ejendomsretten til den leverede købsgenstand tilkommer EWS og
overgår først til kunden, når kunden har opfyldt sine
betalingsforpligtelser fra forretningsforholdet med
EWS. EWS
forbeholder sig således ejendomsretten til den leverede
købsgenstand i enhver henseende.
Kunden må hverken pantsætte eller overdrage købsgenstanden til
sikkerhed, så længe ejendomsforbeholdet består.
Kunden er kun berettiget til at videresælge købsgenstanden, når EWS
udtrykkeligt har bemyndiget ham til det. EWS vil bemyndige kunden
til det, såfremt kunden stiller en fyldestgørende sikkerhed. Foretages
videresalg uden forudgående bemyndigelse fra EWS, kan EWS gøre
erstatningskrav gældende overfor kunden.
I det tilfælde, at tredjemand gennemfører tvangsfuldbyrdelser eller
gøre udlæg i den købsgenstand, som er købt med
ejendomsforbehold, er kunden forpligtet til at informere tredjemand
om ejendomsforbeholdet. Kunden skal omgående meddele EWS, når
tredjemand gør krav gældende.
Kunden er forpligtet til at forsikre en købsgenstand, som er købt med
ejendomsforbehold, mod tyveri, brand- og vandskader samt andre
skader på egen regning og til EWS’ fordel. EWS er berettiget til at
forsikre en købsgenstand, som er købt med ejendomsforbehold, mod
tyveri, brand- og vandskader samt andre skader på kundens regning
og til EWS’ fordel, såfremt kunden ikke i løbet af fem hverdage efter
EWS’ opfordring kan fremlægge dokumentation for en tilsvarende
forsikring. Hvis kunden selv forsikrer købsgenstanden, overdrager
han allerede nu sine erstatningskrav mod forsikringen til sikkerhed til
EWS.

§ 8 Mangelsbeføjelser, undersøgelses- og reklamationspligt
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

3.

Foreligger der en uvæsentlig mangel, som ikke bringer varens brug i
overenstemmelse med kontraktens formål i fare, må kunden ikke
nægte at modtage varen. Kunden har kun mangelbeføjelserne i
henhold til loven under hensyntagende til de efterfølgende
bestemmelser.
Kundens mangelsbeføjelser begrænses til kundens ret til
afhjælpning/udskiftning. Såfremt afhjælpning/udskiftning også slår fejl
ved 2. forsøg, kan kunden kræve købesummen nedsat eller hæve
kontrakten.
Kundens samtlige krav mod EWS på grund af, at den leverede vare
var mangelfuld, fortabes, såfremt kunden ikke har reklameret over for
EWS senest 1 år efter levering af varen, jf. også pkt. 9.4.
Kunden er forpligtet til omgående efter leveringen at undersøge varen
og at reklamere over de synlige afvigelser i antal og kvalitet, der
konstateres ved denne undersøgelse, hos EWS. Den skriftlige
meddelelse skal være indgået hos EWS senest otte dage efter
leveringen. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen,
og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre
manglen gældende.
Kunden har ikke mulighed for regres mod EWS som følge af krav, der
måtte være rejst mod kunden, med mindre andet følger af EWS´s
forpligtelser i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Efter afleveringen påhviler det kunden at sørge for en korrekt
behandling og opbevaring af varen.
Kunden betaler alle omkostningerne for varens undersøgelse for
mangler, hvis varen åbenlyst er blevet beskadiget ved kundens
uhensigtsmæssige behandling eller opbevaring.

4.

5.

Tager forretningspartneren EWS anbefalinger iht. Punkt 15.1 til hjælp,
sker det på forretningspartnerens egen risiko og uden at EWS på en
eller anden måde er ansvarlig for det.
Godkendelsen til kommerciel brug af alle planlægnings- og
beregningsværktøjer leveret af EWS samt informationstilbud af
specialplanlæggere kræver et aktivt forretningsforhold mellem EWS
og den respektive bruger og udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EWS.
Download af disse værktøjer er forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra
EWS. Denne tilladelse fra EWS anses kun for at være givet, når EWS
har tildelt brugeren en adgangskode til EWS-partnerområdet (på
www.fotovoltaik.dk), og kan trækkes tilbage til enhver tid. Alle
kildekoder,
beregninger
og
repræsentationer
i
disse
softwareløsninger forbliver EWS’ ejendom og må under ingen
omstændigheder bruges til noget andet formål (f.eks. ved at linke dele
af værktøjet eller ved at kopiere / tilpasse kildekoden) eller videregives
til tredje parter. EWS påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer
eller skader, der opstår ved integreringen af planlægnings- og
informationstilbud fra EWS GmbH & Co. KG på partneres
hjemmesider.
EWS understreger udtrykkeligt, at EWS ikke påtager sig noget ansvar
for brugen af alle planlægnings- og beregningsværktøjer leveret af
EWS samt alle de oplysninger, der tilbydes på www.fotovoltaik.dk.
Brug af information og resultater opnået med disse planlægnings- og
beregningsværktøjer er på egen risiko. De kan kun tjene som
referencepunkt for brugeren og forenkle deres egne beregninger og
kommunikation mellem slutkunder og fagplanlæggere. Her gælder
særlige brugsbetingelser, hvis gyldighed hver bruger aktivt skal
bekræfte, inden de bruger værktøjerne.

§ 9 Erstatningskrav

§ 15 Formkrav

EWS er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med
forsinkelser, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig over for
kunden eller kundens ordregiver for indirekte tab, herunder driftstab, tabt
fortjeneste, tidstab eller andre økonomiske konsekvenstab.

Parterne aftaler, at alle efterfølgende erklæringer, tillæg og ændringer til
kontrakten kun er retsgyldige, når de foreligger på skrift.

§ 10 Mora med modtagelsen
Nægter kunden at modtage varen på trods af en rykker og fastsættelse af
en frist, selv om han ikke er berettiget til det, kan EWS kræve en erstatning
på 15 % af købesummen. Det står EWS frit til at gøre en højere erstatning
gældende eller dokumentere, at der ingen skade eller kun en mindre skade
er opstået.
§ 11 Forbud mod overdragelse af fordringer

§ 16 Efterfølgende kontrakter
Parterne aftaler med inddragelsen af disse salgs- og leveringsbetingelser,
at disse også finder anvendelse på alle fremtidige købekontrakter mellem
dem; anvendelsen af disse salgs-og leveringsbetingelser fremover kræver
derfor ikke, at parterne udtrykkeligt aftaler deres anvendelse.
§ 17 Ret og værneting
1.
2.

Uden EWS’ samtykke er kunden ikke berettiget til at overdrage sine
fordringer mod EWS fra denne kontrakt til tredjemand.
§ 12 Ekstraordinær hævebeføjelse
EWS kan hæve kontrakten hvad der angår de forpligtelser, som ikke endnu
er blevet opfyldt af begge parterne, når kunden standser betalingerne, når
kunden, EWS eller en af kundens andre kreditorer har indgivet en
konkursbegæring hhv. anmodet om en tilsvarende procedure, når
konkursbehandlingen påbegyndes eller når konkursbegæringen nægtes
fremme på grund af boets utilstrækkelighed.

§ 18 Ugyldighedsbestemmelser
Skulle enkelte eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser
eller i kontrakten være ugyldige, skal gyldigheden af de øvrige bestemmelser
ikke være berørt heraf. Parterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige
bestemmelse med en ny bestemmelse, som i økonomisk henseende
tilnærmelsesvis træffer den ugyldige bestemmelse.

§ 13 Tilbagetagelse af leverede solarmoduler
EWS er medlem i foreningen PV CYCLE. Det er derfor muligt, at de hos
EWS købte solarmoduler, som ikke skal bruges længere, bliver bortskaffet
gratis på den måde, foreningen tilbyder. Denne mulighed medfører dog
ingen krav mod EWS på den slags bortskaffelse af solarmoduler. EWS er
derfor til enhver tid berettiget til at trække dette tilbud for bortskaffelse
tilbage og til at opsige medlemskabet i foreningen PV CYCLE, uden at
kunden har krav mod EWS.
§ 14 Plantekniske oplysninger, beregningsværktøjerne
1.

2.

Denne købekontrakt er underlagt dansk ret. Den internationale FNkøbelov (CISG) finder ikke anvendelse.
Værneting for enhver tvist mellem parterne i relation til denne kontrakt
er Retten i Sønderborg under anvendelsen af dansk ret, jf. pkt. 17.1.

For så vidt EWS afgiver plantekniske anbefalinger for opbygning
og/eller installation af varen, anses disse kun som anbefalinger, der
foretages efter bedste viden for at hjælpe forretningspartneren.
Disse anbefalinger stifter ingen kontraktsmæssig forpligtelse for
EWS. Forretningspartneren kan dog benytte sig EWS’
planlægningsydelserne, når parterne indgår en separat aftale om
det.
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