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1.1 Disse leverings- og salgsvilkår gælder for alle a�aler indgået mellem Rühne og køber, 

medmindre Rühne har accepteret et andet skri�ligt grundlag for en a�ale. 

1.2 Leverings- og salgsvilkårene videresendes �l køberen og finder dere�er anvendelse på alle ordrer, der 
udføres e�er fremsendelsesdatoen. 

1.3 Ingen af købers købsbe�ngelser og lignende er bindende for RH. 

1.4 Rühne forbeholder sig ret �l at ændre leverings- og salgsvilkårene uden varsel. 

 

 

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT 

2.1 Tilbud fra Rühne baseret på forkerte oplysninger inkl. skitser osv. fra køberen er uden ansvar for RH. 

2.2 Medmindre andet er angivet, er et �lbud gyldigt i 30 dage e�er �lbudsdatoen. 

2.3 Købers ordrer er ikke bindende for Rühne, før køberen har modtaget en skri�lig ordrebekræ�else. 

2.4 Hvis Rühne's ordrebekræ�else ikke svarer �l købers ordre, skal køber klage straks e�er modtagelse af 
ordrebekræ�elsen. Hvis ikke, er køberen bundet af ordrebekræ�elsen. 

 

 

3. Rühne LEVERING 

3.1 Rühne's levering inkluderer kun de produkter, der er specificeret i ordrebekræ�elsen, og RH forpligter 
sig �l at levere på de be�ngelser, der er angivet i nærværende vilkår, produkter af normal god kvalitet med 
hensyn �l materialer og frems�lling. Rühne er bere�get �l at levere +/- 5% af den a�alte mængde. 

3.2 Produk�onsinforma�on, illustra�oner, tegninger og informa�on om de tekniske data, f.eks. målinger, 
materialer osv. i kataloger, brochurer eller reklamemateriale er kun rådgivende. 

3.3 Alle intellektuelle ejendomsre�gheder, tegninger, skitser, Rühne-logos, tekniske specifika�oner osv.   
Er Rühne's ejendom og må ikke kopieres eller afsløres �l tredjepart uden forudgående accept fra Rühne.  
De leverede produkter må heller ikke frems�lles, e�erlignes eller overføres �l nogen tredjepart med de�e 
formål i tankerne. 

 

5. PRISER 

5.1 Medmindre andet er a�alt, angives prisen eks. Moms, fragt, gebyrer og i den gyldige valuta. 

5.2 Rühne forbeholder sig ret uden varsel �l at ændre de accepterede priser i �lfælde af ændringer i 
valutakurser, materialepriser, produk�onsomkostninger, lønninger, transportomkostninger, toldsatser og i 
�lfælde af en statslig indgriben eller andre begivenheder, der ligger uden for Rühne's kontrol (jf. 
begivenhederne anført i punkt 14). 
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6. BETALINGSBETINGELSER 

6.1 Rühne er bere�get �l at fakturere køberen for alle leveringer foretaget eller rapporteret klar �l 
levering af Rühne på eller e�er den a�alte leveringsdato. 

6.2. Der opkræves et servicegebyr i henhold �l vores standardprisliste. 

6.3. Medmindre andet er a�alt skri�ligt, skal betalingsbe�ngelserne være kontant ved levering i 
forbindelse med den klare rapport fra henholdsvis Rühne eller COD e�er Rühne's valg. 

6.4. Hvis der er a�alt en kreditperiode, og betaling ikke foretages �l �den, er Rühne bere�get �l at kræve 
renter fra forfaldsdagen med en sats på 1,5% pr. Måned eller en del deraf. 

6.5. Køber er ikke bere�get �l at modregne ethvert modkrav, som Rühne ikke skri�ligt har anerkendt. 

 

7. AFSNIT 

7.1. De produkter, der sælges, forbliver Rühne’s ejendom, ind�l hele købsprisen er betalt som a�alt.  

 

8. FORSINKELSE 

8.1. Hvis en leveringsforsinkelse skyldes en begivenhed som nævnt i punkt 14 eller købers handling eller 
undladelse, forlænges leverings�dspunktet tilsvarende. 

8.2. Køber skal straks klage i �lfælde af forsinkelse. Hvis ikke, mister køberen eventuelle 
a�jælpningsmetoder i forbindelse med forsinkelsen. 

8.3. I forbindelse med en forsinkelse er Rühne aldrig ansvarlig for dri�stab, indtjeningstab, tab af 
fortjeneste eller andre indirekte tab. Rühne’s ansvar overs�ger desuden aldrig fakturabeløbet ex. Moms for 
den del af leveringen, der er forsinket. 

 

9. KRAVANTENS STANDARD 

9.1. Hvis køberen ikke e�er leverings�dspunktet har a�entet produkterne eller anmodet om forsendelse, 
er Rühne bere�get �l at gemme og forsikre produkterne for købers regning og fremsende en faktura for 
leveringen. 

9.2 Hvis køber på trods af en skri�lig anmodning ikke indsamler produkterne, skal Rühne - også hvis 
produkterne er frems�llet specielt i henhold �l købers instruk�oner eller specifika�oner - være bere�get 
�l at sælge disse så godt han eller hun kan på købers regning. 
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10. ANSVAR FOR MULIGHEDER OG KLAGER 

10.1 Køber skal straks ved modtagelse af produktet inspicere leveringen for at sikre, at den er intakt og i 
overensstemmelse med a�alen. 

10.2 Rühne modtager eventuelle klager senest o�e dage e�er produktets ankomst. Klagen skal være 
skri�lig og fremsæ�es straks når manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Hvis ikke, mister 
køberen ethvert middel �l misligholdelse, som han eller hun må�e have ha� på grund af manglen. Klager 
fritager ikke køberen for at betale købsbeløbet på forfaldsdagen. 

10.3 Punkt 10.2. finder også anvendelse, hvis produkterne - på købers anmodning - sendes direkte �l 
købers leverandør �l tryk, broderi osv. Det er også købers ansvar at inspicere leveringen hos den 
pågældende leverandør, før han eller hun anvender udskri�er mv . 

10.4 Hvis leveringen er mangelfuld, er Rühne bere�get �l at a�jælpe manglen ved hjælp af repara�oner 
eller en ny levering inden for en rimelig periode. Hvis manglen a�jælpes, er køber ikke bere�get �l at 
kræve noget middel �l misligholdelse, inkl. en propor�onal reduk�on eller kompensa�on. 

10.5 Rühne er under ingen omstændigheder forpligtet �l at betale omkostninger, som køber må�e pådrage 
sig i forbindelse med konstatering af mangler. De produkter, der er solgt, returneres �l Rühne i deres 
originale emballage og på købers regning og risiko i forbindelse med a�jælpning og genlevering. 

 

11. ANNULLERING 

11.1 De produkter, der leveres af Rühne, returneres ikke, medmindre det er i overensstemmelse med en 
forudgående a�ale, og kun hvis produkterne returneres i deres originale, ubrudte og uskadede, inkl. 
umærket emballage, ligesom køber er forpligtet �l at betale alle omkostninger i forbindelse med 
annulleringen, inkl. levering og retur med mindre andet er a�alt imellem køber og Rühne. Forsendelser �l 
Rühne skal ske på købers risiko. Hvis Rühne accepterer købers anmodning om at annullere a�alen, 
krediteres køberen for fakturabeløbet med et fradrag på 20%. Der tages forbehold for evt. retura�aler 
imellem køber og Rühne der fritager køber for fradraget.  

 

12. PRODUKTANSVAR 

12.1 Rühne skadesløsgøres af køberen i det omfang, Rühne gøres ansvarlig over for en tredjepart for skader 
eller tab, som Rühne er i henhold �l 12.2.-12.4. ikke ansvarlig over for køberen. 

12.2 Rühne er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det kan bevises, at skaden skyldes handlinger 
eller undladelser fra Rühne’s side. 

12.3 Rühne hæ�er ikke for skader på personlig ejendom. Rühne er ikke ansvarlig for skader på produkter, 
der enten er frems�llet af køberen eller på produkter, som sådanne produkter indgår i, eller for skader på 
personlig ejendom forårsaget af produkterne som følge af leveringen. Rühne er ikke ansvarlig for skader på 
købers produkter, som leveringen er inkluderet i. 

12.4 Rühne er under ingen omstændigheder ansvarlig for dri�stab, indtjeningstab, likvideret erstatning, 
�dstab, leveringstab eller andre indirekte tab. Under alle omstændigheder overs�ger Rühne's ansvar aldrig 
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forsikringssummen af Rühne’s produktansvarsforsikring. Hvis en tredjepart fremsæ�er krav mod køberen i 
henhold �l de�e punkt 12, skal køberen straks underre�e Rühne herom. 

 

13. ANSVARSBEGRÆNSNING 

13.1 Rühne er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller tab af nogen art, herunder 
krav om erstatning, som køberen må�e pådrage sig over for en tredjepart, og som også inkluderer købers 
dri�stab, �dstab, leveringstab eller lignende indirekte tab. I �lfælde af mangler overs�ger Rühne's ansvar 
aldrig fakturabeløbet, eks. Moms for de pågældende produkter. Selvom Rühne i individuelle �lfælde kan 
give a�ald på et krav eller re�gheder over for køberen, skal de�e ikke udgøre et frafald fra Rühne's side 
med hensyn �l sådanne krav eller re�gheder i andre �lfælde end det pågældende �lfælde.  

 

14. FORCE MAJEURE 

14.1 Rühne er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af a�alerne, hvis de�e 
skyldes force majeure, krig, optøjer, civil uro, pandemi, statslig indblanding eller offentlig myndigheds 
indblanding, brand, strejke, lockout, eksport og / eller impor�orbud, mobilisering, hærværk, 
valutarestrik�oner, forsinkelse og / eller mangel på leverancer fra underleverandører, transporthindringer, 
inkl. ishindringer eller transportulykker, strømforsyning og lignende produk�onsvanskeligheder eller andre 
årsager uden for Rühne's kontrol. 

14.2 Hvis mangelfri levering eller levering �l �den midler�digt hindres på grund af en eller flere af 
ovennævnte omstændigheder, udsæ�es leveringen i en periode svarende �l hindringens varighed med en 
�lføjelse af en rimelig periode under omstændighederne , der giver mulighed for en normalisering af 
forholdene. Rühne underre�er i ovennævnte �lfælde køberen om ændringen eller den forventede ændring 
af leverings�dspunktet uden unødig forsinkelse. Levering på den udsa�e dato betragtes i enhver 
henseende som �l �den. 

 

15. GÆLDENDE LOV OG PLADSER 

15.1 Enhver tvist mellem parterne som følge af leverings- og salgsvilkårene skal afgøres i overensstemmelse 
med dansk lovgivning. Danske interna�onale privatretlige regler finder ikke anvendelse. 

15.2 Enhver tvist skal �l enhver �d afgøres for en almindelig domstol på Rühne's hjemsted. 

 

 


