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Salgs- og leveringsbetingelser 
 
Levering: Hvor intet andet er anført, afsendes Produkterne ab fabrik. Forsendelse sker for købers regning og 

risiko. 
 
Leveringstid: Opgivne leveringstid(er) må kun betragtes som omtrentlige og med forbehold for endelig 

bekræftelse. Krav om skadeserstatning samt annullering af ordrer på grund af forsinket levering kan 
ikke anerkendes. Forinden vi har noteret ordrer fast, må der tages forbehold for mellemsalg. 

 
Accept:     Tilbud: Når intet andet er anført, gælder tilbud kun mod omgående accept. 
  Ordrer: OMME accepterer kun skriftlige ordrer. 
 
Reklamationer: Evt. reklamationer vedrørende synlige mangler og fejl må være OMME i hænde senest 14 dage 

efter Produktets modtagelse. Produkter tages kun retur efter aftale. 
 
Garanti:  Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl, såfremt anden aftale ikke er indgået. Efter udløbet af 

denne frist, kan køber ikke påberåbe sig skjulte mangler. Garantiperioden regnes fra fakturadato.  
 
  Produkter, som lider af fabrikationsfejl, som opdages straks efter at Produktet er taget i brug, 

ombyttes eller krediteres efter OMME's valg, hvis de defekte dele returneres til OMME. Yderligere 
krav aner- kendes ikke. OMME har intet erstatningsansvar for indtægtstab, avancetab eller andre 
indirekte tab. 

 
  Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at OMME's garanti ikke omfatter Produkter, der har været 

udsat for misbrug, overbelastning, normal slitage eller følgerne deraf. 
 
Ejendomsforbehold:  OMME forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen er betalt. 
 
Produktansvar: OMME påtager sig kun erstatningsansvar for tingskade, forvoldt af produktet (produktansvar), for 

hvilke det findes ansvarlig. OMME's erstatningsansvar er begrænset til DKK 1.000.000, - pr. 
skadeshændelse. 

 
  Køberen skal holde OMME skadesløs i den udstrækning, OMME pålægges ansvar overfor 

tredjemand for sådan skade og sådant tab, som OMME efter dette punkts tredje og fjerde afsnit 
ikke er ansvarlig for overfor køberen.  

  OMME er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produktet: 
a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Produktet er i køberens besiddelse. 
b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår eller for 

skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Produktet forårsager. 
 
  I intet tilfælde er OMME ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet økonomisk 

konsekvens tab.  
 
  De nævnte begrænsninger i OMME's ansvar gælder ikke, hvis OMME har gjort sig skyldig i grov 

uagtsomhed. 
 
  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, 

skal denne part straks underrette den anden herom. 
 
  OMME og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som 

behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som 
påstås forårsaget af Produktet. Det indbyrdes forhold mellem køber og OMME skal dog altid 
afgøres i overensstemmelse med punktet "Stridsafgørelse". 

    
Forbehold:    Salg og tilbud sker med forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig og al force majeure. 
 
Stridsafgørelse:    Enhver strid mellem parterne skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København. Hvis OMME 

imidlertid er sagsøger, skal OMME også være berettiget til at sagsøge køber ved den ret, som har 
doms- myndighed på sidstnævntes forretningssted. 

 
Gældende ret: Dansk ret er gældende. 
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