
Almindelige salg- og leveringsbetingelser for IC Gruppen A/S 
 
1. Anvendelse og gyldighed. 
1.1 Enhver leverance fra IC Gruppen A/S sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse forudgående er fraveget ved udtrykkelig skriftelig 

aftale. 
1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordrer, købsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre IC 

Gruppen A/S skriftligt har accepteret dette og da alene for så vidt angår de vilkår, der udtrykkeligt er fraveget.  
 
2. Tilbud/ordrer. 
2.1 Aftale mellem køber og IC Gruppen A/S anses først for indgået, når IC Gruppen A/S har fremsendt ordrebekræftelse. 
2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være IC Gruppen A/S i hænde senest 8 hverdage efter ordrebekræftelsens dato. 
 
3. Prisforbehold. 
3.1 Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold m.v. IC Gruppen A/S forbeholder sig ret til 

prisregulering i tilfælde af ændringer i disse faktorer. Angivne priser er eksklusive gældende moms. 
 
4. Levering. 
4.1 Medmindre andet er anført i IC Gruppen A/S’ ordrebekræftelse, regnes leveringstiden fra ordrebekræftelsens dato. IC Gruppen A/S kan udsætte bekræftet leveringstid, 

såfremt køber ikke opfylder aftalte kredit- og betalingsbetingelser, herunder misligholder forpligtelser i henhold til tidligere leverancer. 
4.2 IC Gruppen A/S er berettiget til at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat IC Gruppen A/S inden dette 

tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelse før udløbet af den forlængede leveringstid og da kun, 
såfremt leverancen ikke forinden er leveret. Forsinkelse giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen. 

4.3 Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 30 dage, jr. 4.2, kan køber som eneste misligholdelsesbeføjelse hæve købet. IC Gruppen A/S fraskriver sig således 
udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for forsinkede leverancer. 

4.4 Levering anses for sket ved forsendelse fra IC Gruppen A/S’ lager i Danmark. Uden forudgående instruks sker forsendelse på IC Gruppen A/S’ foranledning, men for købers 
regning og risiko. Beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes derfor ikke. 

 
5. Betalingsbetingelser. 
5.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling erlægges 8 dage netto fra fakturadato. Sker betalingen ikke på forfaldsdagen, forbeholder IC Gruppen A/S sig ret til at 

beregne et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned. 
5.2 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og en sådan 

tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 
 
6. Ejendomsforbehold. 
6.1 IC Gruppen A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket. 
 
7. Returnering og annullering. 
7.1 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale og herefter med reference til tildelt returnummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger. 
7.2 Annullering accepteres ikke for varer indkøbt specielt til en køber. Hvor annullering kan accepteres, beregnes et gebyr på 25% af den åbenstående ordre. Annullering af 

ordre, der er placeret hos IC Gruppen A/S’ leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept. 
 
8. Undersøgelsespligt. 
8.1 Køber er forpligtet til inden 8 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle fejl og mangler. I modsat fald fortabes 

retten til at gøre pågældende forhold gældende. 
 
9. Reklamation. 
9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl og mangler direkte til IC Gruppen A/S uden ugrundet ophold efter, at fejlen/manglen er opdaget eller burde have været opdaget 

og i intet tilfælde senere end 2 dage efter, at den i punkt 8 nævnte frist er udløbet. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifferencer. Meddelelsen skal 
indeholde en specifikation af fejlen/manglen. 

9.2 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere det til IC Gruppen A/S uden IC Gruppen A/S’ skriftlige tilladelse. Har køber 
reklameret over varen, og viser det sig, at der ikke foreligger en fejl eller mangel, som IC Gruppen A/S bærer ansvaret for, har IC Gruppen A/S ret til godtgørelse for det 
arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført IC Gruppen A/S. 

9.3 Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse, idet køber ellers mister sine beføjelser overfor IC 
Gruppen A/S. 

 
10. Produktansvar. 
10.1 IC Gruppen A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, eller som hovedsageligt er 

anvendt erhvervsmæssigt af skadelidte. 
10.2 For øvrige skader, herunder personskader, er IC Gruppen A/S ikke ansvarlig for skade forårsaget af produkter fremstillet af køber, når det af IC Gruppen A/S leverede indgår 

som en del af produktet. 
10.3 IC Gruppen A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 
10.4 I den udstrækning, IC Gruppen A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde IC Gruppen A/S skadesløs i samme omfang, som IC 

Gruppen A/S’ ansvar er begrænset efter 10.1, 10.2 og 10.3. 
 
11. Garantibestemmelser. 
11.1 IC Gruppen A/S yder som udgangspunkt ingen garanti for det leverede. I det omfang IC Gruppen A/S er dækket af en garanti ydet af IC Gruppen A/S’ leverandører, forpligter 

IC Gruppen A/S sig på købers opfordring til at rette henvendelse til sin leverandør og anmode leverandøren om opfyldelse af sit garantitilsagn. Såfremt IC Gruppen A/S’ 
leverandører afslår dette, har IC Gruppen A/S ingen yderligere forpligtelser over for køber. IC Gruppen A/S er således navnlig ikke forpligtet til at foretage retlig tiltag for at få 
sin leverandør til at opfylde garantiforpligtelsen. 

 
12. IC Gruppen A/S’ ansvar. 
12.1 IC Gruppen A/S’ ansvar for mangler er begrænset til det krav, der måtte blive dækket af IC Gruppen A/S’ leverandør, jf. 11.1 
12.2 IC Gruppen A/S fraskriver sig ethvert yderligere ansvar, herunder købers ret til at hæve handelen eller kræver forholdsmæssigt afslag, ligesom køber ikke er berettiget til at 

kræver sit – direkte eller indirekte – tab erstattet af IC Gruppen A/S. 
12.3 IC Gruppen A/S påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål. 
12.4 IC Gruppen A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 
 
13. Force majeure. 
13.1 Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. 
13.2 Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde den indgåede aftale som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, 

import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt 
arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne have været forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen. 

 
14. Lovvalg og værneting. 
14.1 Alle tvister i anledning af og med tilknytning til IC Gruppen A/S’ leverancer, herunder blandt andet vedrørende aftalens indgåelse, fortolkning og gyldighed eller i anledning af 

tilknyttede aftaler, skal bedømmes efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler. 
14.2 De i punkt 14.1 nævnte tvister skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting. Såfremt Sø- og Handelsretten afviser at behandle tvisten, skal 

denne afgøres ved Københavns Byret. 


