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GENERELLE VILKÅR FOR KØB AF VARER – CERTEX Danmark A/S 
 
1. DEFINITIONER 
«Aftale» betyder de dokumenter, der danner grundlaget for parternes rettigheder og forpligtelser, 
herunder enhver rammeaftale med Axel Johnson International AB, Lifting Solutions, ordrer, disse 
generelle vilkår etc.  
 
«Leverance» betyder varer og services, herunder dokumentation, leverandøren skal levere i 
henhold til aftalen.  
 
2. TEKNISKE FORSKRIFTER 
Virksomhedsspecifikationer, hvis angivet, skal anvendes til produktion og samling af leverancen.  
 
Alle tegninger, dokumenter og anden information, der sendes til leverandøren fra Certex Danmark, 
er ene og alene CERTEX Danmark A/S’s ejendom og skal returneres på CERTEX Danmark A/S’s 
anmodning. 
 
Værktøjer, designs eller andet fast tilbehør, leveret af CERTEX Danmark A/S til leverandøren eller 
betalt for af CERTEX Danmark A/S i forbindelse med leverancen, er ene og alene CERTEX 
Danmark A/S’s ejendom og skal returneres på CERTEX Danmark A/S’s anmodning.  
 
CERTEX Danmark A/S har til enhver tid ret til at foretage de nødvendige kontroller og inspektioner i 
leverandørens lokaler.  
 
Alle leverancer skal være i overensstemmelse med ordrespecifikationerne, være af god kvalitet og 
egnet til det formål at blive leveret. Data på trykte materialer, prøvekvaliteter etc., som 
leverandøren leverer eller henviser til i forbindelse med tilbud, er bindende for leverandøren.  
 
Leverandøren garanterer, at alt arbejde vedrørende leverancen udføres professionelt i 
overensstemmelse med gældende industristandard, og at leverancen er i fuld overensstemmelse 
med det, der er aftalt.  
 
Leverancen skal være i overensstemmelse med gældende love og regler.  
 
For alle leverancer af produkter og services, der er underlagt forskrifter (EF-direktiv 2006/42/EF) 
eller andre gældende EU-direktiver, er den regulerende og tekniske dokumentation og erklæringer 
dækket af leverancen. Alle produkter skal fremstilles og mærkes i overensstemmelse med 
gældende EU-regler. 
 
Produkterne i leverancerne skal fremstilles og leveres i overensstemmelse med de respektive krav i 
gældende EU-direktiver, herunder:  
 
• Båndstropper i overensstemmelse med EN 1492-1 
• Rundsling i overensstemmelse med EN 1492-2 
• Surringer i overensstemmelse med EN 12195 
• Stålwire i overensstemmelse med EN 12385 & EN 13411 
• Stålwire slings i overensstemmelse med EN 13414 
 
3. MILJØ 
Leverandøren bør undgå eller minimere negative påvirkninger af miljøet i opfyldelsen af sine 
forpligtelser under aftalen.  
 
Leverandøren skal så vidt det er muligt bruge materialer til emballering, der kan genvindes eller 
genbruges. 
 
4.FORSIKRING 
Leverandøren skal etablere den nødvendige og passende forsikringsdækning for alt arbejde og 
udstyr, der bruges i forbindelse med leverancen, samt for ansvar og skader, der måtte opstå for 
CERTEX Danmark A/S’s eller tredjeparts liv eller ejendom. CERTEX Danmark A/S kan forlange 
dokumentation for forsikringsdækningen og omfanget af forsikringen. 
 
5. UNDERLEVERANCE 
Leverandøren er forpligtet til at sikre, at alle underleverandørers leverancer opfylder de standarder 
og kvalitetskrav, der er specificeret i aftalen. Alle underleverandørens forpligtelser skal betales af 
leverandøren, og ethvert krav, der måtte blive fremsat mod underleverandøren, kan også gøres 
gældende over for leverandøren. 
 
6. ÆNDRINGER 
Inden for hvad der med rimelighed kan forventes ved aftalens indgåelse, kan CERTEX Danmark 
A/S kræve ændringer i leverancen samt ændringer i forløbsplanen.  
 
Hvis CERTEX Danmark A/S forlanger ændringer, skal leverandøren uden unødig forsinkelse 
informere om eventuelle konsekvenser for kvalitet, pris og forløb.  
 
Hvis leverandøren opdager noget som helst behov for ændringer, skal CERTEX Danmark A/S have 
skriftlig underretning herom, så snart dette bliver klart for leverandøren.  
 
Ændringer skal godkendes af CERTEX Danmark A/S i form af en skriftlig ændringsordre, inden de 
implementeres.  
 
Godtgørelse for ændringer skal være i overensstemmelse med aftalens oprindelige prisniveau. 
Hvis ændringer resulterer i besparelser for leverandøren, krediteres CERTEX Danmark A/S herfor.  
 
Efter modtagelse af en ændringsordre skal leverandøren uden unødig forsinkelse påbegynde 
denne, selvom virkningen af ændringsordren på pris, forløbsplan og andre vilkår i aftalen endnu 
ikke er fastslået.  
 
CERTEX Danmark A/S kan ved skriftlig meddelelse til leverandøren annullere leverancen helt eller 
delvist og med øjeblikkelig virkning. Efter en sådan annullering dækker CERTEX Danmark A/S kun 
dokumenterede og nødvendige udgifter, der er afholdt som en direkte konsekvens af annulleringen. 
 
7. DOKUMENTATION 
Al nødvendig dokumentation, herunder krævet dokumentation i overensstemmelse med gældende 
EU-direktiver og standarder, udgør en integreret del af leverancen. 
 
Utilstrækkelig eller manglende dokumentation fører til ansvar for leverandøren.  
 
8. KONTRAKTBRUD 
8.1 Forsinkelse 
Der er en forsinkelse, når leverandøren undlader at levere i henhold til aftalen, medmindre 
forsinkelsen skyldes omstændigheder hos CERTEX Danmark A/S.  
 
Hvis leverancen har sådanne defekter, at den ikke er egnet til at blive brugt til dens formål, kan 
CERTEX Danmark A/S vælge at ligestille dette med forsinkelse.  
 
Leverandøren er ansvarlig for forsinkelse i overensstemmelse med punkt 8.2.  
 
 
 
 
 

8.2 Virkningerne af forsinkelsen 
Medmindre andet er aftalt, beregnes der erstatningen på 1% af værdien af de forsinkede varer for 
hver påbegyndt uge, indtil kontraktlig leverance finder sted, eller i tilfælde af aflysning, indtil 
aflysningsdatoen. Dog må den samlede skade ikke overstige 10% af værdien af de forsinkede 
varer.  
 
Hvis forsinkelsen skyldes leverandøren, eller leverandøren afslører nogen i at udføre grov 
uagtsomhed eller hensigt, kan CERTEX Danmark A/S i stedet for skadeserstatning kræve 
kompensation for det tab, CERTEX Danmark A/S har lidt som følge af forsinkelsen.  
 
CERTEX Danmark A/S kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved enhver forsinkelse, som 
ikke er ubetydelig. I så fald er CERTEX Danmark A/S berettiget til erstatning.  
 
8.3 Defekter 
Leverandøren er ansvarlig for eventuelle defekter i leverancen i overensstemmelse med § 8.4.  
 
Efter leverance skal CERTEX Danmark A/S undersøge leverancen inden for en rimelig frist. 
CERTEX Danmark A/S er ikke forpligtet til at undersøge leverancen inden den når frem til 
destinationen. CERTEX Danmark A/S’s forpligtelse til at undersøge leverancen gælder tilsvarende, 
når leverandøren har foretaget en udskiftning eller en reparation.  
 
CERTEX Danmark A/S mister retten til at påberåbe sig defekter, hvis CERTEX Danmark A/S ikke 
anmelder defekter inden for en rimelig tid efter, at defekten blev opdaget. Hvis CERTEX Danmark 
A/S ikke anmelder defekter inden for 24 måneder efter leverancen fandt sted, kan CERTEX 
Danmark A/S ikke påberåbe sig defekt på et senere tidspunkt, medmindre leverandøren har 
påtaget sig ansvar for defekter i længere tid. Den tilsvarende anmeldelsesperiode for udskiftede 
eller reparerede dele er fra det tidspunkt, hvor udskiftningen eller reparationen har fundet sted. 
Anmeldelsesfristerne løber ikke så længe der udføres korrektioner eller andre aktiviteter, der 
kræves for korrekt kontraktlig opfyldelse.  
 
8.4 Virkningerne af defekter 
Hvis CERTEX Danmark A/S anmelder en defekt, skal leverandøren straks afhjælpe defekten. 
Afhjælpningen kan udsættes, hvis CERTEX Danmark A/S har en rimelig grund til at forlange det. 
Afhjælpningen skal udføres uden omkostninger for CERTEX Danmark A/S.  
 
Hvis leverandøren ikke har rettet defekten inden for en rimelig frist, har CERTEX Danmark A/S ret 
til enten selv eller gennem andre at reparere defekten på leverandørens bekostning og risiko eller 
forlange en prisreduktion. Det samme gælder, hvis det vil medføre en væsentlig ulempe for 
CERTEX Danmark A/S at skulle vente på leverandørens udbedring. I sådanne tilfælde skal 
leverandøren underrettes skriftligt inden udbedringen. 
 
CERTEX Danmark A/S kan eventuelt forlange kompensation for tab som følge af en defekt. En 
sådan erstatning er begrænset til direkte tab, medmindre leverandøren eller nogen, denne står til 
ansvar for, har udvist grov uagtsomhed eller hensigt. 
 
Leverandøren er ansvarlig for defekter ved varerne i et (1) år fra den dato, hvor varerne tages i 
brug af CERTEX Danmark A/S’s kunde, men ikke mere end to (2) år fra datoen for leverancen. 
Leverandøren er også ansvarlig for defekter i tidligere leverede varer, forudsat at fejlene er af 
samme art eller kan knyttes til samme årsag som fejl opdaget inden for nævnte periode. 
Sidstnævnte gælder også for fejl opdaget efter garantiperioden er udløbet.  
 
CERTEX Danmark A/S kan opsige aftalen, hvis (i) defekten resulterer i en væsentlig misligholdelse 
af kontrakten (ii) leverandøren bliver insolvent eller, forudsat at fejlen ikke er af immateriel slags / 
intellektuel ejendomsret (iii) de defekte varer er ikke blevet repareret eller udskiftet uden 
forsinkelse.  
 
8.5 Skadesløsholdelse og kompensation 
Leverandøren skal holde CERTEX Danmark A/S skadesløst, hvis leverancen involverer 
tredjepartspatent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, medmindre dette er en nødvendig 
følge af CERTEX Danmark A/S’s specifikationer, og leverandøren ikke vidste eller burde have 
vidst, at en sådan intervention var til stede.  
 
CERTEX Danmark A/S kan forlange kompensation for alle skader og omkostninger som følge af 
personskade eller skade forårsaget af leverancen eller dens anvendelse.  
 
8.6 Defekter og forsinkelser på grund af underleverandører  
Hvis en forsinkelse eller en defekt skyldes en tredjepart, som leverandøren har forpligtet sig til fuldt 
ud eller delvist at opfylde leverancen til, er leverandøren kun fri for ansvar, såfremt tredjepart også 
ville være undtaget fra punkt 9 nedenfor. Det samme gælder, hvis forsinkelsen eller defekten 
skyldes en leverandør, som leverandøren har brugt, eller en anden ved tidligere salg. 
 
9 FORCE MAJEURE 
Force majeure betyder en situation uden for partens kontrol, som denne ikke med rimelighed kunne 
have forventet at have taget højde for på tidspunktet for indgåelse af aftalen eller undgået eller 
overvinde konsekvenserne.  
 
Der er intet kontraktbrud i det omfang det bevises, at overholdelse af aftalen er blevet forhindret på 
grund af force majeure. Hver part skal dække egne omkostninger, der skyldes force majeure. 
 
Enhver part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal hurtigst muligt underrette den anden 
part om force majeure-situationen, dens årsag og den forventede varighed. 
 
CERTEX Danmark A/S har ret til at opsige aftalen, hvis force majeure-situationen varer ved, eller 
det er klart, at den vil vare i mere end 60 dage.  
 
10. PRIORITET 
I tilfælde af konflikt skal aftalens forskellige dokumenter gives følgende prioritet: 
 
(i) Rammeaftale med Axel Johnson International, Lifting Solutions (hvis en sådan foreligger)  
(ii) Særlige vilkår (hvis sådanne foreligger) 
(iii) CERTEX Danmark A/S’s generelle vilkår og betingelser 
(iv) Andre bilag til en mulig rammeaftale i den rækkefølge, de er anført i rammeaftalen  
(v) Firmaforespørgsel og tilknyttet tilbudsbasis  
(vi)Tilbud fra leverandør 
 
11. VALG AF LOV OG JURISDIKTION 
Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk 
lov.  
 
Tvister, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af disse generelle vilkår og betingelser, 
og som ikke kan løses på mindelig vis, afgøres ved almindelig retssag, i det danske retssystem.  
  
12. ADFÆRDSKODEKS 
CERTEX Danmark A/S forventer, at alle leverandører overholder adfærdskodeks udstukket af Axel 
Johnson International AB Company.  
 

 
 
 

                                                                                                                                Dato: 08.11.2021 
 

https://www.certex.dk/sites/certex-dk/PDF-s/AJI_CoC_V2%200_091115.pdf



