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1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse 
1.1. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra 
købers ordre ved tillæg, indskrænkning, 
eller forbehold, og køber ikke vil acceptere 
disse ændringer, skal denne straks 
meddele dette til FLC. I modsat fald 
gælder alene FLC’s ordrebekræftelse. 
2. Risikoens overgang 
2.1. Risikoen overgår til køber ved varens 
levering. Levering sker frit leveret, ekskl. 
fragtomkostninger fra FLCs eller 
leverandørs lager, medmindre FLC selv 
foretager udbringelse. Sker forsendelse 
med fremmed fragtfører, sker levering dog 
ved overgivelse til sådan fragtfører, eller 
ved overgivelse til speditør uanset om 
denne blot formidler transporten eller selv 
forestår denne.  
3. Force majeure  
3.1. FLC er berettiget til at annullere ordrer 
overfor køber eller udskyde disses 
effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for 
enhver manglende, mangelfuld eller 
forsinket levering, der helt eller delvis 
skyldes omstændigheder, som FLC ikke er 
herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, 
brand, offentlige forskrifter, strejke, 
lockout, slowdown, mangel på 
transportmidler, vareknaphed, sygdom 
eller forsinkelse ved eller mangler ved 
leverancer fra underleverand ører, uheld i 
produktion eller afprøvning, eller 
manglende energiforsyning. Samtlige 
købers beføjelser suspenderes eller 
bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan 
hverken i tilfælde af annullering eller 
udskudt effektuering kræve 
skadeserstatning eller fremsætte noget krav 
i øvrigt mod FLC.  
4. Reklamation m.v.  
4.1. Produkterne leveres med de garantier, 
som producent eller leverandør tilbyder 
FLC. Køber kan ikke påberåbe sig nogen 
yderligere produktgaranti overfor FLC.  
4.2. Køber er forpligtet til at undersøge 
varen straks ved modtagelsen. 
Reklamationer må fremsættes skriftligt 
inden 7 dage fra modtagelsen. For så vidt 
angår skjulte fejl udvides 
reklamationsfristen til 3 måneder og 12 
måneder ved forbrugerkøb.  
5. Mangler  
5.1. FLC påtager sig i en periode af 3 
måneder fra varens afsendelse at 
foranledige udskiftning eller reparation af 
dele, der er behæftet med fabrikationsfejl 
forudsat at:  
5.2. Bortset fra forhold som er omfattet af 
5.1. er FLC ikke ansvarlig for mangler ved 
det leverede, uanset årsagen, herunder 
uagtsomhed hertil. Det bemærkes særskilt, 
at 5.1. ikke omfatter programmel, og FLC 
kan ikke gøres ansvarlig for fejl 
vedrørende leveret standardprogrammel.  
5.3. Såfremt FLC ikke foretager omlevering 
eller reparation, og forudsat, at FLC er 

forpligtet til at svare erstatning efter dansk 
ret, begrænses erstatningen til et beløb 
svarende til omkostningerne ved at 
udbedre manglen ved det leverede og den 
kan maksimalt andrage den aftalte 
købesum.  
5.4. FLC er i intet tilfælde, der direkte eller 
indirekte refererer sig til det leverede, 
dettes brug eller FLC’s ydelser i øvrigt, 
ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, 
såsom driftstab, forgæves omkostninger, 
skade på person, ejendom eller andre 
følgeskader, herunder tab eller 
forvanskning af data. FLC hæfter således 
aldrig for driftstab, avancetab eller andet 
indirekte tab.   
5.5. FLC skal under ingen 
omstændigheder være ansvarlig for skader 
der skyldes, at køberen har undladt at 
opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. 
FLC skal ej heller være ansvarlig for nogen 
indirekte skade eller følgeskade, herunder 
driftstab forudsete besparelser eller for 
noget andet krav rejst af tredjemand mod 
køber, selvom FLC er blevet gjort 
opmærksom på sådanne skader, driftstab 
eller krav.  
5.6. FLC indestår ikke for, at de leverede 
produkter vil fungere fejlfrit eller uden 
driftsstop, eller at alle evt. programmelfejl 
vil blive rettet.  
6. Produktansvar  
6.1. FLC er kun ansvarlig for personskade 
forvoldt af de leverede produkter, såfremt 
det dokumenteres, at den opståede skade 
skyldes fejl eller forsømmelse udvist af FLC.  
6.2. FLC er ikke ansvarlig for driftstab, 
datatab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen 
anden form for indirekte tab.  
7. Priser  
7.1. De angivne priser er inklusive 
emballage og told, men eksklusive moms 
og andre evt. afgifter.  
7.2. Medmindre andet er aftalt betaler 
køber fragt fra leveringsstedet samt 
ekspeditionsgebyr.  
8. Betaling  
8.1. FLC’s normale betalingsbetingelser er 
8 dage netto kontant fra fakturadatoen. 
FLC er efter nærmere vurdering, berettiget 
til at ændre betalingsfrist overfor køber.  
8.2. Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives 
der renter fra fakturaens dato. Renten 
beregnes med 2% pr. påbegyndt måned. I 
tillæg kan FLC kræve godtgørelse for 
rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre 
udgifter knyttet til inddrivelsen af 
købesummen. Købers pligt til at betale 
rettidigt består, selv om køber reklamerer 
om fejl eller mangler, alternativt skal køber 
deponere købesummen i tilfælde af at der 
påberåbes fejl eller mangler. Køber er 
under alle omstændigheder forpligtet til at 
betale rettidigt for den del af leverancen, 
som ikke er behæftet med fejl eller 
mangler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt 
betaling indgår rettidigt.  
9. Returnering  
9.1. Varer tages kun retur efter forud 
indgået skriftlig aftale. Retursendinger skal 
være i ubrudt og ubeskadiget original 
emballage med angivelse af 
originalfakturaens nummer og dato samt 
autorisationsnummer for retursendingen. 
FLC forbeholder sig ret til ved kreditering 
at foretage et fradrag af et 
returneringsgebyr på 25% af varens 
vejledende udsalgspris på 
leveringstidspunktet.  
10. Ejendomsforbehold  
10.1. FLC forbeholder sig ejendomsretten 
til det solgte, indtil fuld betaling har fundet 
sted.  
11. Patent- og licensrettigheder  
11.1. FLC’s salg af produkter, dele, 
komponenter og/eller materialer giver ikke 
køber eller købers kunder ret til licens 
vedrørende noget patent eller eneret, der 
vedrører nogen kombination, maskine eller 
proces, i hvilken de solgte dele, 
komponenter og/eller materialer anvendes 
eller måtte anvendes.  
11.2. Køber er selv ansvarlig for, at 
softwarelicensrettighederne til enhver tid er 
i overensstemmelse både kvantitativt og 
kvalitativt, og tillige i overensstemmelse 
med de af producenten fastsatte regler. 
FLC kan således ikke, gøres ansvarlig for 
manglende server eller tilhørende 
klientlicenser, ej heller fra producenten.  
12. Forældelse af krav  
12.1. Intet krav, uanset dets art eller 
begrundelse, som opstår i forbindelse med 
nærværende leverance, kan rejses af 
nogen af parterne mere end to år efter, at 
årsagen til kravet er opstået, eller i tilfælde 
af manglende betaling i mere end 2 år 
efter datoen for den sidste betaling.  
13. Fravigelse  
13.1. Ovenstående salgs- og 
leveringsbetingelser kan kun fraviges ved 
udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.  
14. Tvister  
14.1. Retsforhold ifølge nærværende med 
tilhørende bilag og disses fortolkning 
afgøres efter dansk ret ved Retten i Århus.    
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