
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgs - og leveringsbetingelser for Ravendo A/S 

1 Aftalegrundlag 

1.1 Nærværende Salgs - og leveringsbetin-

gelser er gældende for alle salg foreta-

get af Ravendo A/S, CVR nr. 29604045 

(i det følgende kaldet Ravendo). 

1.2 Salgs - og leveringsbetingelserne kan 

alene gyldigt fraviges i det omfang der 

foreligger en konkret skriftlig og under-

skreven aftale mellem Ravendo og kun-

den. 

1.3 Det præciseres, at nærværende Salgs - 

og leveringsbetingelser ikke viger for 

kundens eventuelle indkøbsbetingelser. 

2 Prislister, produktbeskrivelser, mar-

kedsføringsmateriale m.v. 

2.1 Ravendo forbeholder sig ret til uden 

varsel at ændre sine priser.  

2.2 Ravendo forbeholder sig ret til uden 

varsel at ændre specifikationerne på va-

ren. 

2.3 Specifikationer på varen i relation til fx 

størrelse, holdbarhed eller lignende an-

givet i produktbeskrivelser eller mar-

kedsføringsmateriale er alene omtrent-

lige, og der kan således forekomme af-

vigelser.  

2.4 Ravendo tager endvidere forbehold for 

fejlangivelser i prislister, produktbe-

skrivelser, markedsføringsmateriale 

m.v. Såfremt der er fejlangivelser i pris-

lister, produktbeskrivelser, markedsfø-

ringsmateriale m.v. er Ravendo ikke 

bundet af det angivne. 

3 Leveringssted og risiko overgang 

3.1 Levering sker ab Klokkestøbervej 5, 

8800 Viborg. 

 

3.2 Risikoen for varens hændelige under-

gang overgår til kunden ved levering. 

4 Transportomkostninger og forsikring 

4.1 Eventuelle omkostninger forbundet med 

transport af varen fra den i pkt. 3.1 

nævnte adresse afholdes af kunden og 

er således Ravendo uvedkommende. 

4.2 Eventuelle omkostninger forbundet med 

tegning af transportforsikring eller lig-

nende afholdes af kunden og er således 

Ravendo uvedkommende. 

5 Forsinkelse 

5.1 Ravendo tilstræber at foretage levering 

på det aftalte leveringstidspunkt 

5.2 Såfremt Ravendos levering bliver for-

sinket, er Ravendo forpligtet til at un-

derrette kunden om udskydelsen af le-

veringen og herunder meddele, hvornår 

levering forventes at blive gennemført. 

5.3 Såfremt levering ikke gennemføres til 

det udskudte leveringstidspunkt, jf. pkt. 

5.2 er kunden berettiget til at ophæve 

den indgåede aftale.  

5.4 Kunden er ikke berettiget til at kræve 

erstatning eller lignende i forbindelse 

med forsinkelse. 

6 Betalingsbetingelser - ejendomsfor-

behold 

6.1 Alle priser oplyst af Ravendo er i dan-

ske kroner og eksklusiv moms, med 

mindre andet udtrykkeligt fremgår. 

6.2 Betalingsbetingelserne er netto kontant. 

6.3 Ved betaling efter forfaldstid, er Ra-

vendo berettiget til at kræve morarente, 

med en rentesats udgørende 2% pr. på-

begyndt måned. 

6.4 Betaling kan alene foretages med frigø-

rende virkning til Nordea, DK,         

konto.nr. 2783-2640147107 

6.5 Ravendo har krav på effektiv betaling, 

kunden er således uberettiget til at fore-

tage enhver form for modregning over-

for Ravendo. 

6.6 Ravendo forbeholder sig ejendomsret-

ten til de solgte varer indtil betaling har 

fundet sted (ejendomsforbehold) 

7 Produktansvar 

7.1 Det er mellem parterne aftalt, at kunden 

i det interne forhold mellem parterne 

påtager sig at hæfte for produktansvar. 

Foranstående omfatter såvel det lov-

hjemlede produktansvar som det i hen-

hold til retspraksis udviklede. 

8 Misligholdelse og erstatningsansvar 

8.1 Såfremt der sker misligholdelse i sam-

handlen mellem kunden og Ravendo, 

kan den krænkede part gøre almindelige 

obligationsretlige misligholdelsesbefø-

jelser gældende, med mindre andet 

fremgår af nærværende Salgs- og leve-

ringsbetingelser. 

8.2 Det er mellem parterne aftalt, at kunden 

er uberettiget til at kræve erstatning for 

indirekte tab, herunder tabt avance. 

9 Lovvalg og værneting 

9.1 Enhver tvist udspringende af eller med 

relation til nærværende aftale skal afgø-

res efter dansk ret. 

9.2 Enhver tvist udspringende af eller med 

relation til nærværende aftale skal afgø-

res ved retten i Viborg som aftalt vær-

neting i første instans.

 

 


