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--------------------------------------------------------------------------------

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
A-One Danmark ApS
§ 1. Anvendelse
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser for A-One Danmark ApS finder anvendelse for alle tilbud, salg
og leverancer fra sælger, medmindre andet er skriftligt aftalt.

§ 2. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Sælgers tilbud er gældende i 14 dage efter tilbuddets datering, medmindre en kortere frist er angivet.
Bindende aftale anses for indgået, når køber modtager ordrebekræftelse fra sælger.
Købers eventuelle indsigelser mod ordren eller de i ordrebekræftelsen angivne vilkår må fremsættes straks,
hvis de skal kunne gøres gældende over for sælger.
Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, jf. nærmere også i
§§ 3, 4 og 5.
Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Uden relevans for bedømmelsen af
leverancen er sælgers oplysninger som fremsat på Internettet, i brochurer, mundtligt mv.

§ 3. Priser
Alle priser angives i danske kroner og er ekskl. moms og afgifter, med mindre andet aftales skriftligt.
Alle priser er noteret pr. enhed eller pr. 100 kg, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Priserne i ordrebekræftelsen er kun gældende for de i ordrebekræftelsen nævnte varer og mængder heraf.
Køb af varer og mængder ud over, hvad er angivet i ordrebekræftelsen, afregnes til gældende dagspris.
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-------------------------------------------------------------------------------A-One Danmark ApS forbeholder sig retten til at fakturere køber for afgifter mv. til myndigheder. I tilfælde af
ændringer og/eller indførelse af importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter/gebyrer forbeholder
sælger sig retten til forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris.
Prislister er kun bindende, såfremt der i ordrebekræftelsen udtrykkeligt henvises til dem. – Der tages forbehold
for trykfejl.

§ 4. Varer/produkter
Varen leveres med de indholdsgarantier for energi, råprotein, råfedt, aminosyre, vitaminer og mineraler, som
var gældende på tidspunktet for ordrebekræftelsen. A-One Danmark ApS giver efter anmodning gerne
yderligere oplysninger herom.
A-One Danmark ApS forbeholder sig dog ret til at foretage ændringer i indhold i det omfang, hvor sådanne er
nødvendige på grund af ændringer i reguleringen heraf, og som følge af eventuelle indgreb fra danske eller
internationale myndigheder, som A-One Danmark ApS ikke er herre over.
Alle varer leveres i henhold til foderstoflovgivningens regler om afvigelser/latituder fra den angivne kvalitet.

§ 5. Mængde
Varer, der leveres i sække, leveres i hele paller. Den aftalte mængde, der leveres, kan variere plus/minus 100
kg pr. palle i forhold til den vægt, der er angivet i ordrebekræftelsen.
For varer, der leveres i big bags, kan den leverede mængde varierer plus/minus 100 kg pr. big bag i forhold til
den vægt, den er angivet i ordrebekræftelsen.
For bulk-varer kan der være tale om en mængdemæssig variation på plus/minus 10 %.
Afregning sker for den faktisk leverede mængde varer.
Ændringer i købers forhold fritager ikke køber for at aftage de aftalte mængde varer.

§ 6. Levering
Hvis andet ikke er aftalt skriftligt, sker levering af produkter ab lager.
Køber er forpligtet til at anvise kørefast vej eller underlag til aflæsningsstedet.

§ 7. Købers undersøgelsespligt
Køber skal straks efter leveringen af varer kontrollere følgesedlens indhold og foretage visuel modtagekontrol
af den leverede vare.
Det er købers ansvar fra leveringen at oplagre varer på en måde, så der ikke sker forringelse af varens kvalitet.
Opbevaringsvejledning kan rekvireres hos A-One Danmark ApS.
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-------------------------------------------------------------------------------§ 8. Betaling
Leverancer faktureres løbende efter hver levering.
A-One Danmark ApS’ generelle betalingsbetingelser er 10 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Ved for sen betaling kan der tilskrives fordringen rykkergebyrer, morarente og et kompensationsgebyr. De
aktuelle satser herfor kan efter anmodning oplyses af A-One Danmark ApS. Udebliver betaling fortsat, kan AOne Danmark ApS overgive sagen til inkasso med øgede omkostninger for køber til følge.
Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter og omkostninger.
Den leverede vare er sælgers ejendom, indtil betaling inkl. renter og eventuelle omkostninger har fundet sted,
idet sælger har et ejendomsforbehold heri. Køber er i denne periode forpligtet til at holde den leverede vare
forsikret og adskilt fra andre leverancer og tydeligt markeret med sælgers navn. Køber forpligter sig til ikke
uden sælgers samtykke at flytte, pantsætte eller på anden måde disponere over det solgte, indtil
ejendomsretten er overgået til køber. Sælger er berettiget til at føre kontrol hermed og at kræve varen
udleveret, såfremt nævnte forholdsregler ikke overholdes.
Sælger er til enhver tid berettiget til at foretage fornyet kreditvurdering af køber og til i konsekvens heraf at
kræve betaling inden eller ved hver levering.

§ 9. Forsinket levering
Leveringstidspunktet som angivet i ordre, aftale eller ordrebekræftelse er alene vejledende, idet der dog
tilstræbes en fast ugentlig leveringsdag.
Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 4 dage i forhold til den leveringstid, som er fastsat i aftalen
eller ordrebekræftelsen, er køber forpligtiget til skriftligt at meddele sælger en rimelig frist for levering. Først
efter udløbet af denne frist er køber berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser, herunder annullering af den
pågældende delleverance, gældende. Forsinkelse med én delleverancer indebærer ikke, at køber kan
annullere andre delleverancer.
Køber er afskåret fra at kræve erstatning som følge af for sen levering. Dette gælder også ethvert indirekte tab
som for eksempel drifts- og avancetab.

§ 10. Mangler ved produkterne
Der henvises til købers undersøgelsespligt i § 7.
Køber bærer risikoen for forekomsten af salmonella i de leverede varer. Sælger er ikke forpligtet til at
undersøge varen for salmonella på købers vegne og underretter ikke køber om prøveresultater vedrørende
salmonella, som foreligger efter levering af varen, med mindre varen i henhold til gældende offentligretlige
regler anses for farlig. Sælger kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab, som skyldes forekomst
af salmonella i den leverede vare.
Såfremt der konstateres mængdemæssige mangler, skal køber straks ved leveringen fremsætte indsigelse
over for sælger herom.
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-------------------------------------------------------------------------------Er der tale om en kvalitetsmæssig mangel, skal en sådan mangel dokumenteres ved A-One Danmark ApS’
konsulents udtagelse af prøve fra den ubrudte emballage og med efterfølgende analyse heraf.
I tilfælde af mangler er køber forpligtet til straks at reklamere over den enkelte leverance. Herefter fortaber
køber enhver misligholdelsesbeføjelse.
I tilfælde af dokumenterede mængde- eller kvalitetsmæssige mangler kan køber kræve efter- eller omlevering
eller forholdsmæssigt afslag. Køber er afskåret fra at kræve erstatning som følge af mængde- eller
kvalitetsmæssige mangler, og dette gælder også indirekte tab som for eksempel, men ikke udelukkende,
driftstab.
Sælger kan ikke afkræves et samlet beløb, der overstiger købers samlede betaling på den omhandlede ordre.

§ 11. Ansvarsbegrænsninger
Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der udspringer af rådgivning.
Det er en betingelse for sælgers ansvar (produktansvar), at køber nøje har fulgt A-One Danmark ApS’ og/eller
producentens anvisninger.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til dansk lovgivning.
I intet tilfælde hæfter sælger for følgeskader, driftstab, tab af data og tab af fortjeneste eller andre indirekte
tab.
Sælgers maksimale ansvar kan ikke overstige kr. 8.000.000. For ingrediens- og komponentskade og -tab kan
ansvaret maksimalt andrage kr. 2.000.000.
Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos sælgers leverandører eller i
øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang, hvor sælger har et berettiget krav mod en leverandør,
transporterer sælger dette krav til køber, og køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.
I det omfang, hvor sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger
skadesløs. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod
sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer.

§ 12. Force majeure m.v.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer leverance eller gør én eller flere
leverancer urimeligt byrdefulde: Arbejdskonflikter, strejker, lock-out, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, mangler ved leverancer fra underleverandører, og enhver anden omstændighed, som parterne
ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, terror, beslaglæggelse, oprør,
uroligheder, naturkatastrofer og lignende force majeure.
Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold
skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
Begge parter er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden
for rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de nævnte omstændigheder.

4

Salgs- og leveringsbetingelser for A-One
Versionsdato: 24-03-2020
Godkendt af: Nette Aksel Andersen

-------------------------------------------------------------------------------§ 13. Datalovgivning
Købers data opbevares i henhold til den lovgivning (f.eks. men ikke udtømmende bogføringslovgivning og
certificeringskrav), som A-One Danmark ApS til enhver tid er underlagt. Data vil blive delt med
koncernforbundne selskaber samt tilgå tredjemand i det omfang, det er nødvendigt for samhandlen. I øvrigt
hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager A-One Danmark ApS oplysninger til tredjemand,
med mindre kunden har givet accept til dette. Ønsker køber oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet,
at få data slettet eller korrigeret, kan køber kontakte info@a-one.nu eller tlf.: 86 65 26 55, der er dataansvarlig
hos A-One Danmark ApS.

§ 14. Afgørelse af eventuelle tvister
Alle tvister afgøres efter dansk ret og ved sælgers værneting, som er Retten i Viborg.
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