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Oktober 2018 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Baron Danmark A/S 
 
Anvendelsesområde 
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser 
gældende ved ethvert salg fra Baron Danmark A/S CVR nr. DK29636842 (herefter kaldet Baron), 
uanset modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 
 
Tilbud og accept 
Tilbud, såvel mundtlige som skriftlige, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber 
ikke er Baron i hænde inden 10 hverdage fra tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af 
tilbuddet. Kun ordrer, for hvilke der ligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra Barons side, 
er bindende for Baron og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser. Øvrige aftaler 
mellem Baron og tredjemand er først bindende, når de er skriftligt bekræftede af Baron.  
 
Priser 
Alt salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbuddet. Prisen kan af Baron 
forhøjes i tilfælde af prisændringer fra Barons leverandører frem til tidspunktet for Barons 
afregning over for de pågældende leverandører. Endvidere kan prisen forhøjes, hvis den på 
leveringsdagen gældende dagspris er ændret, ligesom prisen kan forhøjes i tilfælde af andre 
lignende prisstigninger som indtræffer efter ordrebekræftelsen/tilbuddet, men inden 
fakturadatoen, f.eks. prisstigning på materialepriser fra Barons underleverandører, ændringer i 
offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.  
 
Levering 
Levering sker ab fabrik, medmindre andet er skriftligt aftalt (risikoen for varen overgår til køber, 
ved varens overgivelse til fragtføreren. Køber arrangerer selv transport, medmindre andet er 
skriftligt aftalt). Leveringstidspunkter er, medmindre andet er skriftligt aftalt, angivet 
skønsmæssigt af Baron. Baron skal snarest orientere køber, såfremt levering ikke kan ske til det 
angivne tidspunkt.  
 
Forsinkelse 
Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra Barons 
underleverandører uanset årsagen hertil eller Force Majeure, forlænges en eventuel aftalt 
leveringstid med det antal dage, leveringshindringen har været til stede. Såfremt 
leveringshindringen varer mere end 3 måneder, er Baron og køber berettiget til at annullere 
handelen, i hvilket tilfælde ingen af parterne kan rejse krav om erstatning mod den anden part. 
Baron hæfter kun for forsinkelse, hvis Baron har handlet groft uagtsomt i så henseende. 
 
Betaling og ejendomsforhold 
Det fakturerede beløb skal betales af køber i henhold til den aftalte betalingsfrist, herefter 
beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned efter udløbet af betalingsfristen. Køber kan ikke 
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tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede. Det 
solgte forbliver Barons ejendom, indtil hele købesummen med eventuelle renter og 
omkostninger, herunder krav vedrørende forsendelse, er fuldt betalt.  
 
Reklamation og mangler 
Køber skal, straks varen er modtaget på leveringsadressen, foretage undersøgelse af varen. 
Såfremt køber vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal køber straks og senest 8 dage 
efter, manglen er eller burde være opdaget, give Baron skriftlig meddelelse herom, samt anføre 
hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han 
ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. I øvrigt finder 
købelovens bestemmelser om reklamation anvendelse. Efter Barons valg vil mangler ved det 
solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt leverancen angår varer af 
samme slags, vil afhjælpning eller omlevering kun ske for vidt angår sådanne dele af 
leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfulde.  
 
Ansvarsbegrænsning 
Et eventuelt erstatningskrav over for Baron kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte 
genstand. Baron hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte økonomiske tab i 
anledning af aftalen, herunder sådanne tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler 
ved det solgte. eller forhold som skyldes Force Majeure. Det påhviler Baron uden ugrundet 
ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer Force Majeure omstændigheder som 
nævnt ovenfor.  
 
Produktansvar 
Barons produktansvar fraskrives i videst muligt omfang, hvorfor Baron alene kan pålægges 
produktansvar, hvor dette følger af gældende, ufravigelig lovgivning. Barons erstatningsansvar 
over for køber kan aldrig beløbsmæssigt overstige kr. 100.000 for ét skadestilfælde. Ved ét 
skadestilfælde forstås samtlige beskadigelser, der skyldes samme fejl eller forsømmelse. De 
nævnte begrænsninger i Barons ansvar gælder ikke, såfremt Baron har gjort sig skyldig i grov 
uagtsomhed. Baron hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte økonomiske 
tab. Køber skal holde Baron skadesløs i den udstrækning, Baron pålægges produktansvar 
overfor tredjemand. 
 
Markedsføringsmateriale 
Alle oplysninger anført i kataloger, annoncer, billedmateriale og lignende er omtrentlige. 
Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af Barons 
ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.  
 
Vejledning 
Køber accepterer og er forpligtet til at følge de vejledninger mv. som altid fremgår af 
www.baron-mixer.com i relation til bl.a. omkostninger, gebyrer, montering og vedligeholdelse. 
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Returvarer og emballage 
Bestilte og leverede varer kan ikke returneres. Såfremt Baron alligevel vælger at tage en leveret 
vare tilbage, skal dette ske med angivelse af fakturanummer og dato. Returnering skal ske 
FRANKO. Lagerførte varer, der efter aftale returneres, krediteres med fradrag på min. 15%. 
Lagerførte varer krediteres kun ved returnering i original og ubeskadiget emballage. Specielt 
fremstillede, eller specielt hjemtagne varer, tages ikke retur. Varer, som har været benyttet, 
tages ikke retur.  
 
Tvistigheder 
Alle uoverensstemmelser vedrørende leverancer fra Baron afgøres ved Barons værneting og 
efter dansk lovgivning. 
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