Salgs- og leveringsbetingelser
1) Ordrebekræftelse
Købers ordre skal skriftligt bekræftes af Orbital, hvis
dette kræves af kunden.
2) Pris
Med mindre andet er anført, gælder tilbuddet 30
dage fra tilbudsdatoen. Priserne er betinget af, at
køberens specificerede leveringsdato ikke er senere
end 6 måneder fra ordredatoen. Enhver ændringsordre fra købers side som forårsager, at leveringsdagen
er senere end 180 dage fra købers oprindelige ordredato, skal anses som ny ordre på de pågældende
produkter med hensyn til prisfastsættelse. Uanset
ændringsordre gælder bestemmelsen om gebyr i pkt.
4.
3) Betaling
Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal køber betale
alle fakturaer inden 15 dage fra fakturadato.
Overskrides betalingsfristen, er køber pligtig til at
betale morarente med 2% pr. påbegyndt måned fra
forfaldsdag at regne.
4) Ændring, annullering og returnering
Køber er berettiget til at ændre eller annullere en
ordre indtil 90 dage før den af Orbital senest bekræftede leveringsdato. Ved købers senere ændring eller
annullering er Orbital berettiget til at opkræve et
gebyr på 5% plus moms af de pågældende produkters bruttosalgspris. Ved returnering af lagerførte
varer i ubeskadiget stand fratrækkes der 20% af den
fakturerede pris, dog min. Kr. 750,00. Varer returneret
mere end 2 år fra leveringsdatoen tages ikke retur.
5) Levering
Levering er ab fabrik.

underretning om, at udstyret ikke opfylder Orbitals
angivne specifikationer.
8) Mangeludbedring og udbedringsperiode
A.
Orbital hæfter alene for skjulte fejl og mangler i 1 år
fra leveringsdagen at regne.
B. Maskinel og udstyr
Såfremt der konstateres fejl eller mangler i det af
Orbital leverede udstyr, skal Orbital, dersom der er
sket reklamation indenfor den ovenfor anførte mangeludbedringsperiode, efter eget valg reparere eller
ombytte det udstyr, der viser sig at være mangelfuldt.
Orbital kan ikke indestå for, at driften af produkter,
programmel eller firmware fra 3. part vil være uden
afbrydelser eller fri for fejl.
C.
Viser det sig, at Orbital indenfor rimelig tid ikke er i
stand til at bringe fejlbehæftet udstyr til at opfylde
Orbitals angivne specifikationer med hensyn til godkendelse, jfr. pkt. 7, er køber berettiget til at få refunderet købssummen ved returnering af udstyret til
Orbital.
D. Begrænsninger af mangeludbedrings
forpligtelsen
Ovennævnte mangeludbedringsforpligtelser dækker
ikke fejl og mangler opstået ved:
1.
2.

Ukorrekt anvendelse eller utilstrækkelig vedligeholdelse fra købers side. Jf. produktets brugervejledning.
Anvendelse af sekundært udstyr og programmel
ikke leveret af Orbital.
Ikke godkendte modifikationer og misbrug.
Brug udenfor produkternes fysiske miljøspecifikation.

6) Installation
Dersom sælger skal installere de leverede produkter,
skal installationsproceduren fremgå af særskilt bilag.

3.
4.

7) Afprøvning og godkendelse
Afprøvning af udstyr sker ved brug af afprøvningsprocedurer udfærdiget af Orbital.
Skal Orbital foretage installation og afprøvning af
udstyr, godkender køber udstyret, når Orbital har
foretaget den afsluttende afprøvning og udstyret
opfylder Orbitals specifikationer, og Orbital har givet
køber meddelelse herom.
Forsinker køberen installation og afprøvning mere end
30 dage efter at Orbital har meddelt, at være i stand
til at afprøve udstyret, anses udstyret for at være
godkendt den 31. dag efter denne dato, og betalingsforpligtelsen indtræder i overensstemmelse med pkt.
3.
Foretager Orbital ikke installation, anses udstyret for
godkendt, såfremt Orbital ikke inden 14 dage efter
levering til køber, skriftligt fra køber har modtaget

Reklamerer køber ikke straks efter konstatering af
mangel, bortfalder ligeledes ovennævnte mangeludbedringsforpligtelser.
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E. Start på mangeludbedringsperiode
Mangeludbedringsperioden
starter
på
leveringsdatoen. Foretager Orbital installation skal mangeludbedringsperioden dog begynde på godkendelsesdatoen.
Planlægger eller forsinker køber installering mere end
30 dage efter aftalt leveringsdato, begynder mangeludbedringsperioden den 31. dag efter levering.
F. Sted for mangeludbedring
Indenfor Danmark skal mangeludbedring og eventuel
installation af produkter udføres uden beregning.
Punkt A-E gælder kun indenfor Danmark, medmindre
andet er skriftligt aftalt.

Mangeludbedring på installationsstedet udføres på
første installationssted. Hvis produktet flyttes fra første
installationssted, forbliver afhjælpningen kun i kraft,
hvis køber bekoster ekstra inspektion eller installationsservice på det nye sted, herunder alle forbundne
omkostninger.
G. Forsendelsesomkostninger
Produkter, der returneres til Orbital, med henblik på
mangeludbedring, skal fremsendes for købers regning
og risiko, og Orbital skal betale for returnering af
produktet til køber.
Mangeludbedringen er begrænset til, hvad der
fremgår af pkt. 8.
9) Ansvarsbegrænsning
A.
Orbital fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i
øvrigt for fejl og mangler, og kan ikke tilpligtes at yde
yderligere omlevering eller anden afhjælpning, erstatning eller godtgørelse af nogen art, herunder navnlig
ikke for indirekte tab, avancetab eller følgeskader hos
køber eller tredjemand.
B.
For skade på person eller ting, der er en følge af
mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller
ydelser, hæfter Orbital i det omfang, ansvaret kan
pålægges denne. Ved person- og tingskade max. kr.
10.000.000 pr år, dog maksimum kr. 5.000.000 ved
tingskade.
Orbital påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab,
tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
10) Specifikationer
Orbital forbeholder sig ret til, når som helst, at foretage ændringer i udformningen af og specifikationer til
de solgte produkter, forudsat at de pågældende
ændringer ikke i væsentlig grad forringer købers
muligheder for at anvende det købte produkt.
11) Eksportbestemmelser
Køber er indforstået med, at de købte produkter og
dokumentation ikke må anvendes i strid med de
pågældende tilladelser og lovbestemmelser. Køber
erklærer, at han er bekendt med eksistensen af
ovennævnte bestemmelser og er selv ansvarlig for at
indhente fornøden tilladelse
12) Lov og værneting
Denne aftale er undergivet dansk ret, og parterne
vedtager retten i Herning som værneting.
13)
Parterne er enige om, at medmindre andet senere er
skriftligt aftalt mellem parterne, udgør denne aftale
parternes udelukkende aftale.
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