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1 Anvendelighed og anvendelsesområde  
Disse leveringsbetingelser gælder, med mindre køberen og Marabu 
Scandinavia (herefter Marabu) skriftligt har indgået en anden aftale. 
Generelle leveringsbetingelser, som anvendes af køberen, gælder kun, 
hvis Marabu har bekræftet dette skriftligt. Marabus leveringsbetingelser 
er ikke gyldige ved levering af maskiner eller lignende udstyr. I disse 
tilfælde gælder kun de leveringsbetingelser, der er angivet i tilbuddet, 
og som er tilpasset for levering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk 
og elektronisk udstyr, NL01. 
 
2 Tilbud  
Marabus tilbud gælder i 30 dage fra fremsættelsen, hvis ikke andet er 
angivet i tilbudet.  
 
3 Pris  
Alle priser er i danske kroner (DKK) og eksklusive moms. Priser gælder i 
henhold til de til enhver tid nyeste prislister og fremsatte tilbud. Marabu  
forbeholder sig ret til at ændre priser i forhold til udleverede prislister og 
fremsatte tilbud frem til levering har fundet sted, hvis der inden dette 
tidspunkt sker ændringer i valuta, skatter, told eller andre forhøjelser som 
fordyrer leverancen, og som er udenfor Marabus kontrol. Marabu 
forbeholder sig desuden ret til at korrigere oplyste priser herunder i 
fremsatte tilbud, hvis leverancepriser eller lignende ændres, inden 
levering har fundet sted. For restordrer gælder de pris- og fragtvilkår, 
som er gældende på leverancedagen. Fragt- og 
emballageomkostninger indgår ikke i prisen.  
 
4 Betalingsbetingelser  
Betaling, hvis ikke andet er aftalt, skal ske kontant ved anmodning fra 
Marabu. Efter aftale kan levering ske mod e-faktura, 30 dage efter 
godkendt kredit bedømmelse. For papir faktura vil blive tillagt 
fakturerings gebyr på kr. 49: -. Marabu forbeholder sig ret til at begære 
sikkerhed for betalingen, også efter indgåelse af købsaftale. 
Ejendomsforbehold gælder, og varerne forbliver Marabu ejendom, indtil 
fuld betaling er indfriet. Hvis ikke Marabu godkender køberens 
sikkerhed, forbeholder Marabu sig ret til at hæve købet. 
Ejendomsforbehold gælder, og varerne forbliver Marabu ejendom, indtil 
fuld betaling er indfriet. Dette ændrer ikke Marabus ret til at tilbageholde 
varer jf. købelovens § 39. Ved for sen betaling tillægges morarenter på 
+8 % procent pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Marabu 
debiterer et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. fremsendt rykkerskrivelse.  
 
5 Leveringsbetingelser  
Leveringsbetingelser er, medmindre andet er angivet EXW Marabu, 
Vejle (IncoTerms® 2020). Marabu har ansvar for varen og bærer 
risikoen for varen frem til levering. Ansvaret for leverancen overgår til 
køber, når varen overdrages til transportøren. Ved leveringer med 
Marabus personale overgår ansvaret for varen ved afleveringen. Når 
ikke andet er angivet træffer Marabu transportaftale på købers risiko og 
regning. Udgifter til transport af farligt gods og miljøafgifter til f.eks. 
emballage debiteres separat og er, uanset leveringsbetingelser, ikke 
inkluderet i prisen.  
 
6 Forsinkelser  
Køberen har ret til at hæve købet på grund af forsinket levering, hvis 
køberen har aftalt en specifik leveringsdato med Marabu. Ved forsinket 
levering menes der 4 uger eller mere efter specifik leveringsdato. I alle 
tilfælde har køberen ikke, ud over ophævelse, ret til at gøre yderligere 
misligholdelsesbeføjelser gældende imod Marabu. Direkte eller indirekte 
tab hos køberen eller tredjemand, produktions- og økonomisk tab eller 
mistet goodwill, som følge af eventuelle forsinkelser erstattes således 
ikke.  
 
7 Produktinformation  
Oplysninger og tekniske specifikationer som gives køberen mundtligt eller 
skriftligt er vejledende. Køberens særlige krav eller forudsætninger er kun 
bindende for Marabu, hvis Marabu skriftligt har bekræftet disse forud for 
aftalens indgåelse. Enhver anvendelse og håndtering af det leverede, 
som ikke følger af skriftlige vejledninger mv. udfærdiget af Marabu, sker 
for køberens egen risiko. Marabu forbeholder sig ret til uden varsel at 
ændre oplysninger og tekniske specifikationer, og køberen opfordres til 
selv at kontrollere dette for så vidt angår det leverede. Enhver 
bearbejdning af det leverede herunder ved anvendelse i andre 
produkter sker for køberens egen risiko.  
 
 

Marabus eventuelle erstatningsansvar efter nærværende bestemmelse er 
under alle omstændigheder begrænset til værdien af det leverede. Direkte 
eller indirekte tab hos køberen eller tredjemand ud over værdien af det 
leverede er således Marabu uvedkommende.  
 
8 Mangler  
Køberen opfordres til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen. 
Hvis der konstateres fejl eller mangler ved det leverede, som må antages 
at have været til stede på leveringstidspunktet, er køberen berettiget til at 
kræve omlevering eller et forholdsmæssigt afslag i prisen for den enkelte 
vare, som modsvarer fejlen eller manglen. Dog til en værdi af højst 15% af 
kontraktens beløb. I øvrigt er køberen ikke berettiget til at gøre yderligere 
krav mod Marabu. Direkte eller indirekte tab hos køberen eller tredjemand 
som følge af mangler ved det leverede er således Marabu 
uvedkommende.  
 
9 Reklamationer  
Reklamationer over fakturaer skal ske uden ugrundet ophold og senest 8 
dage efter modtagelsen. Reklamationer i anledning af forsinkelser skal ske 
uden ugrundet ophold efter at køberen har konstateret forsinkelsen. 
Anmærkninger vedrørende fejl på varer skal ske uden unødig forsinkelse. 
Måtte køber ved sin undersøgelse af det leverede konstatere, at det 
leverede lider af en mangel, skal reklamationen straks meddeles Marabu. 
Hvad som er rimeligt skal vurderes med hensyn til anvendelsen af den 
reklamerede vare. Manglende iagttagelse af ovenstående 
reklamationsfrister medfører bortfald af ethvert krav køberen måtte have 
mod Marabu i anledning af leverancen.  
 
10 Afbestilling og returnering  
Afbestilling og/eller returnering kan kun ske efter aftale med Marabu. 
Uanset en eventuel aftale om afbestillingen og/eller returnering 
forbeholder Marabu sig ret til at debitere 10 % af varens pris, dog mindst 
DKK 200,00. Varen skal leveres tilbage til Marabu i originalemballagen i 
uskadt stand for købers regning og risiko. I forbindelse med returnering skal 
faktura altid medfølge. Marabus krav på betaling bortfalder først, når 
køber har modtaget en kreditnota.  
 
11 Materiale, der tilhører købere  
Materiale, dokumentation og medie, der tilhører købere, skal sendes retur 
til købere efter anmodning fra kunden og for deres regning. Hvis kunden 
ikke kræver at få det retur, opbevares det hos Marabu i tre måneder og 
afleveres derefter som affald. Hvis der er omkostninger forud, vil disse blive 
faktureret til kunden. Eventuelle omkostninger til oplagring, håndtering og 
bortskaffelse pålægges køber. 
 
12 Force majeure  
Hvis varen eller tjenesteydelsen ikke kan leveres ifølge aftalen pga. 
omstændigheder udenfor Marabus kontrol, som Marabu ikke med 
rimelighed kunne forudse ved aftalens indgåelse, er ethvert direkte eller 
indirekte tab køberen eller tredjemand måtte lide Marabu uvedkommende. 
Hvis opfyldelsen af leveringen forsinkes med mere end 2 måneder, har 
begge parter ret til at hæve aftalen. Som omstændighed for ovennævnte 
regnes f.eks. arbejdsmarkedskonflikt, naturkatastrofe, krig, brand, oprør, 
optøjer eller tilsvarende hændelse, beslaglæggelse, tvangsudskrivning, 
svigt af offentlige transportmidler, råvarer og transportulykke samt 
internationale konflikter eller sanktioner.  
 
13 Opsigelse af aftale  
For aftaler om fortløbende leverancer og/eller tjenester, er 
opsigelsesvarslet 3 måneder. Hvis varer oplagres hos Marabu for 
køberens regning eller hvis køberen har begæret oplagring af 
specialfremstillede varer eller varer i bestemt kvantitet, skal køberen senest 
indenfor 30 dage efter opsigelsen af aftalen erlægge betaling for disse 
varer.  
 
14 Tolkning og tvister  
I aftaler er det den danske lovgivning der gælder. Tvister vedrørende 
nærværende aftale, herunder men ikke begrænset til dens tilblivelse, 
tolkning, anvendelse eller deraf opståede retsforhold skal afgøres af Sø- 
og Handelsretten i København subsidiært Retten i Vejle. Marabu 
forbeholder sig dog ret til, at inddrive tilgodehavender ved betalingspåkrav 
eller ved anlæggelse af søgsmål efter retsplejelovens almindelige regler 
herom. 
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