
OTV Plast A/S’ salgsbetingelser  
 
 

§ 1 Generelt 
 
1. Nedenstående salgsbetingelser er gældende 
for alle vareleverancer fra OTV Plast A/S 
("OTV") til Kunden. Kundens eventuelle 
købsbetingelser finder ikke anvendelse.  
 
2. OTV påtager sig ingen hæftelse for eller pligt 
til at afstemme sine varers egnethed til 
Kundens formål. 
 
3. For mindre leverancer opkræver OTV et 
ekspeditionsgebyr. Ved forsendelser, der 
kræver indpakning, pålægges et emballage- og 
miljøbidrag. Paller faktureres særskilt. 
Emballage og paller tages ikke retur. 
 
4. OTV forbeholder sig ret til over- eller 
underlevering med indtil 10% af de aftalte 
ordremængder. 
 
§ 2 Risikoovergang, leveringstid, forsinkelse  
 
1. Levering sker på OTVs udleveringslager i 
Vejen. Kunden faktureres i mangel af 
udlevering separat for forsendelses- og 
transportforsikringsomkostninger. OTV er 
berettiget til at foretage delleverancer. 
 
2. Forsinkelse med leveringen foreligger ikke, 
såfremt og sålænge manglende rettidig levering 
skyldes uforudsete forsinkede eller udeblevne 
leverancer fra OTVs leverandører eller 
underleverandører eller uforudsete hindringer 
for OTV eller dennes leverandører eller 
underleverandører som force majeure, 
herunder brand, ind- og/eller udførsels-
restriktioner, regeringsforanstaltninger, mobi-
lisering, krig, strejke, lockout, oprør, 
naturkatastrofer eller tilsvarende 
omstændigheder, som OTV eller dennes 
leverandører eller underleverandører er uden 
indflydelse på.  
 
3. Såfremt det bliver umuligt, væsentligt 
vanskeliggjort eller fordyret at gennemføre en 
leverance som følge af, at der er indtrådt 
omstændigheder som anført i stk. 2, har OTV 
ret til uden ansvar at træde tilbage fra 
købsaftalen helt eller delvist. Må det med 
rimelighed forventes, at omstændigheden vil 
vedvare i mere end 2 måneder, har såvel OTV 
som Kunden i indtil 14 dage efter, at det ligger 
fast, at omstændigheden med rimelighed må 
forventes at vedvare i mere end 2 måneder, ret 
til uden ansvar at træde tilbage fra den berørte 
del af købsaftalen.  
 
4. Foreligger der væsentlig forsinkelse med 
leverancen, kan Kunden kun ophæve købet, 
såfremt OTV ikke senest 4 uger efter 
modtagelsen af et skriftligt påkrav om levering 
fremsat efter leveringstiden har foretaget 
levering. Kundens ophævelse af købet kan 
alene ske for den del af leverancen, som endnu 
ikke er leveret ved påkravsfristens udløb. 
 
5. OTV er alene ansvarlig for tab og skader 
som følge af forsinkelse, såfremt skaden eller 
tabet skyldes OTVs forsætlige eller groft 
uagtsomme forhold. Driftstab, avancetab, 
pålæg af konventionalbøder, udebleven 
forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab 
eller følgeskader erstattes ikke.  
 
6. Såfremt Kunden anmoder om forlængelse af 
leveringstiden, er OTV berettiget til at fakturere 
Kunden for lageromkostninger henholdsvis 

forhøjede produktionsomkostninger, herunder 
omkostninger til ændring af 
produktionsplanlægningen. OTV er derudover 
berettiget til at fakturere købesummen for 
allerede producerede varer i henhold til de 
aftalte betalingsbetingelser. 
 
§ 3 Reklamation og mangelsansvar  
 
1. Det påhviler Kunden straks at fremsætte 
skriftlig reklamation over eventuelle 
transportskader over for transportøren (f.eks. 
ved anmærkning på fragtbrevet eller 
modtagelseskvitteringen), ligesom Kunden 
straks skriftligt skal underrette OTV om sådan 
reklamation. 
 
2. Det påhviler Kunden grundigt at undersøge 
varerne uden ophold, dog senest 2 arbejdsdage 
efter modtagelsen og under alle 
omstændigheder før, der disponeres derover.  
 
3. OTV er ansvarlig for, at de leverede varer er 
fri for materiale- og fabrikationsfejl. OTVs 
ansvar for mangler ophører, når der er forløbet 
2 år fra leveringen. Ovennævnte 
ansvarsperiode for mangler gælder også i 
tilfælde af myndighedspåbud om 
tilbagekaldelse, jf. købelovens § 54, stk. 2. 
 
4. OTV er ikke ansvarlig for mangler, såfremt 
Kunden har forsømt at sikre krav mod 
tredjemand (f.eks. transportøren). 
Foranstaltninger, som foretages af OTV for at 
begrænse tab eller skader, skal ingensinde 
anses som en anerkendelse af, at der foreligger 
mangler. Realitetsbehandling af reklamationer 
skal ikke anses som et afkald på at gøre den 
indsigelse gældende, at reklamation er fremsat 
for sent eller er ubegrundet. 
 
5.  Foreligger der mangler, som OTV er 
ansvarlig for, består Kundens 
mangelsbeføjelser efter OTVs valg i 
afhjælpning eller omlevering; omlevering kan 
ske ved levering af lignende vare. Sker 
afhjælpning eller omlevering ikke inden udløbet 
af en af Kunden dertil skriftligt fastsat rimelig 
frist, eller foreligger der på ny mangler, er 
Kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag 
eller til at ophæve købet af den del af 
leverancen, der fortsat er mangelfuld. 
Mangelfulde varer skal på OTVs regning 
tilbagesendes til OTV, idet Kunden bærer alle 
øvrige omkostninger (f.eks. til montage eller 
demontage, tilslutning osv.). 
 
6. OTV er berettiget til at betinge afhjælpning 
eller omlevering af Kundens opfyldelse af sine 
betalingsforpligtelser over for OTV. 
 
7. OTV er ikke ansvarlig for skader eller tab, der 
skyldes slid og ælde, fejlbetjening, mangelfuld 
eller dårlig montage, behandling, idriftsættelse 
eller vedligeholdelse eller overbelastning af 
varer eller genstande, som varerne virker 
sammen med eller forbindes med, eller for 
skader eller tab, der skyldes andres produkters 
manglende kompatibilitet med OTVs varer. Det 
påhviler Kunden at vedligeholde de leverede 
varer. OTV er alene ansvarlig for tab og skader 
som følge af mangler, såfremt skaden eller 
tabet skyldes OTVs forsætlige eller groft 
uagtsomme forhold. Driftstab, avancetab, 
pålæg af konventionalbøder, udebleven 
forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab 
eller følgeskader erstattes ikke. 
 

8. OTV er ikke ansvarlig for skader eller tab, 
som skyldes Kundens eller tredjemands 
forhold, herunder ved bearbejdning, montage 
eller idriftsættelse af eller indgreb i OTVs 
varer, eller som skyldes andre forhold, som 
ikke kan tilbageføres umiddelbart til OTVs 
varer. 
 
§ 4 Ansvarsbegrænsning og produkt-
ansvar 
 
1. I det omfang erstatningskrav ikke er 
behandlet i ovenstående bestemmelser eller i 
denne § 4, gælder at sådanne er udelukket, 
medmindre OTV har forårsaget skade eller 
tab ved forsætligt eller groft uagtsomt forhold. 
OTV hæfter under ingen omstændigheder for 
driftstab, avancetab, pålæg af 
konventionalbøder, udebleven forrentning af 
tilbageholdte midler, indirekte tab eller 
følgeskader. 
 
2. OTVs erstatningsansvar for mangler og 
forsinkelse kan ikke samlet overstige den for 
den mangelfulde eller forsinkede vare aftalte 
købesum. 
 
3. OTV påtager sig produktansvar efter 
lovgivningens regler herom for personskade 
og for skade på ting, der efter deres art 
sædvanligvis er bestemt til ikke-
erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt 
er anvendt af skadelidte i overensstemmelse 
hermed. OTV er ikke ansvarlig for skade på 
andre ting end førnævnte, herunder ting hvori 
OTVs varer indgår, medmindre skaden 
skyldes forsætligt eller groft uagtsomt forhold. 
 
§ 5 Ejendomsforbehold 
 
Leverede varer forbliver OTVs ejendom, indtil 
den fulde købesum herfor er erlagt. 
 
§ 6 Priser og betalingsbetingelser  
 
1. Alle priser er ved levering på 
leveringsstedet. Alle priser er excl. moms og 
andre afgifter eller gebyrer til det offentlige. 
 
2. Medmindre andet er aftalt, er 
betalingsbetingelserne 30 dage netto efter 
fakturadato. Foreligger der forsinkelse med 
betalingen, påløber der morarente med 2% pr. 
påbegyndt måned.  
 
3. Kunden kan alene modregne over for 
fordringer, som OTV har anerkendt, eller som 
er fastslået ved retskraftig rets- eller 
voldgiftsafgørelse. 
 
4. Såfremt Kunden er i forsinkelse med 
betalingen for nogen leverance fra OTV, 
forfalder samtlige OTVs øvrige fordringer mod 
Kunden straks til betaling.  
 
§ 7 Lovvalg og værneting 
 
Tvistigheder i anledning af nærværende 
salgsbetingelser samt leverancer foretaget i 
henhold til disse afgøres ved OTVs hjemting 
efter dansk ret.  
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