
   
 

    

Gældende fra maj 2011 

 

MILTRONIC Generelle leveringsbetingelser for kabel og kabeltilbehør 
Miltronic, filial af Miltronic AB Sverige, baserer sine leveringsbetingelser på Dansk Industri’s Almindelige 

Leveringsbetingelser NL 01 med ændringer og tillæg i henhold til følgende: 

 

Gyldighed 
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt. 

 

Tilbud 
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver MILTRONIC tilbud, der ikke angiver særlig 

acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til MILTRONIC senest 8 dage fra 

tilbuddets dato. 

 

Mellemsalg 
Indtil købers accept er kommet frem til MILTRONIC, er MILTRONIC berettiget til at indgå aftale med 

tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet overfor køber bortfalder.  

 

Priser 
Priserne er i vores prisliste er i DKK og alle priser er ekskl. Moms og PVC afgift. Køber er forpligtet indtil 

leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenteret forøgede omkostninger fra MILTRONIC 

som følger i valutakurser, told, skatter, aftgifter, mv. vedrørende den aftale leverance. 

 

På prislisten kan der ydes rabat efter nærmere aftale. 

 
Kursbasis EUR 100 / DKK 747 – ved ændringer i valutakurs eller ved andre prisændringer, som ligger udenfor 

MILTRONIC´s kontrol, forbeholder MILTRONIC sig ret til at justere 

priserne. 

 

Afskæringstillæg/håndteringsgebyr:  
UL, UR eller CSA kabler:  Kr. 100,- ved køb af ikke originale længder. 

Øvrige kabler:  Kr. 100,- ved køb af ikke originale længder  

Håndtering/omrulning mv.: Kr. 100.- ved kundeønsker som ikke lagerføres standard f.eks. fra ring til tromle  

 

Ekspeditionsgebyr: kr. 150,- ved netto ordreværdi under kr. 600,- 

 

Kabler: Den bestilte mængde kan variere med +/- 10 %. For ikke lagerførte artikler forbeholder MILTRONIC 

sig ret til at levere iht. producentens tolerance som i nogen tilfælde kan være større. 

 

Spiralkabler: Ved bestilling af spiraliseret kabel, faktureres et opstart-gebyr på kr. 400,-, hvis det bestilte antal 

er under 10 stk. pr. type 

 

Tilbehør: Ikke lagerførte artikler, sælges kun i hele forpakninger 

 

Levering 
For levering gælder INCOTERMS 2000 og MILTRONIC leverer EX WORKS hvis intet andet er aftalt.  

Leveringstiden er fastsat af MILTRONIC efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der foreligger 

ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. MILTRONIC skal hurtigst muligt meddele køber om 

ændringer i leveringstiden.  

 

Betaling 
MILTRONIC angiver 14 dage netto hvis ikke andet er aftalt. Betalingen skal ske senest den dato, som fakturaen 

angiver som den sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved 

levering eller ved forudbetaling. 

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er MILTRONIC berettiget til at beregne renter af den til enhver tid 

værende restgæld fra forfaldsdag. 

Rente beregnes pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. 



   
 

    

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav hos MILTRONIC, som ikke er skriftligt 

anerkendt af MILTRONIC. Køber er ej hellere berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund 

af modfordringer af nogen art.  

Såfremt betalingsaftalen ikke overholdes, vil fordringen blive overdraget til inkasso for inddrivelse. 

 

Ejendomsforbehold 
MILTRONIC forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, 

indtil hele købssummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til MILTRONIC. 

 

Produktinformation 
Tegninger, specifikationer o. lign som er udleveret af MILTRONIC før eller efter aftalens indgåelse, forbliver 

MILTRONIC´s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 
 

Returvarer og annullering af ordrer  
Kun returvarer, som Miltronic kan stilles til ansvar for, godkendes uden ekstra 

omkostning for køberen (eks. fejlekspedition el. fabrikationsfejl ) 

Øvrige returvarer skal godkendes af Miltronic, og returvaren skal være i salgbar stand. For udpakning, kontrol 

etc. fratrækkes et returgebyr på kreditnotaen. For lagerførte varer udgør gebyret 20 %, dog min. kr. 300,-. 

Skulle producent eller lager kræve yderligere håndteringsgebyrer opkræves disse særskilt.   

Ingen vare kan returneres uden forudgående henvendelse, hvor Miltronic oplyser et returnummer, som skal 

påføres returvaren. For at kunne behandle retursagen skal fakturanummer oplyses, og købet må max. være 6 

måneder gammelt. Dette er en forudsætning for, at retursagen kan behandles. 

Returfragt er for kundens regning undtagen i tilfælde som nævnt under pkt. 1 

Annulleres en ordre efter ordrebekræftelsen er afsendt fra Miltronic forbeholder vi os ret til at behandle dette 

som en retursag. 

 

Garanti 

Hvis der ikke foreligger anden aftale, løber Miltronic’s garantiansvar overfor køber i 12 mdr. fra fakturadato. 
 

Miltronic forbeholder sig ret til ændring af ovenstående betingelser uden forudgående varsel.  

 


