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WILOS GENERELLE LEVERINGSVILKÅR 
 
 

1. Gyldighed 

Disse generelle leveringsvilkår skal anvendes ved alt salg 
af produkter som omfattes af en aftale i hvilken der 
henvises til disse generelle leveringsvilkår hvis andet ikke 
er specielt skriftligt aftalt. 

2. Bestilling 

Tilbud er bindende i tredive (30) dage regnet fra 
tilbudsdato. 

En bindende aftale foreligger først efter at Wilo har 
fremsendt en ordrebekræftelse. I tilfælde af fejl i 
ordrebekræftelsen skal meddelelse om dette gives til Wilo 
senest inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af 
ordrebekræftelsen, ellers er ordrebekræftelsen og 
indholdet i denne bindende. 

3. Levering 

Gældende leveringstid fremgår af den aktuelle 
ordrebekræftelse. Levering sker inden for den foreskrevne 
tid forudsat at køberen har opfyldt vilkårene i 
ordrebekræftelsen. 

I tilfælde hvor køberen ikke modtager levering har denne 
alligevel pligt til at erlægge betaling i overensstemmelse 
med ordrebekræftelsen hvis andet ikke er specielt skriftligt 
aftalt. 

Levering skal ske ifølge FCA Incoterms (2010). 

Ved forsinket levering udbetales ingen erstatning. 

4. Priser 

Gældende pris fremgår af den aktuelle ordrebekræftelse. 
Wilo har ret til at justere en sådan pris ved ændring af 
råvarepriser, øgede produktionsomkostninger, 
valutakursændringer og ved lignende forhold. 

5. Betaling 

Betaling skal ske senest inden for tredive (30) dage fra 
fakturadato. Ved forsinket betaling skal der betales 
morarente iht. gældende renteniveau med tillæg af otte (8) 
procentenheder. 

Wilo har ret til at stille krav om bankgaranti eller anden 
godkendt sikkerhed inden leveringen sker.  

Samtlige tilkommende omkostninger i forbindelse med 
levering skal bæres af køberen. 

Ved forsinket eller udebleven betaling med mere end ti 
(10) dage har Wilo ret til via skriftlig meddelelse til køberen 
at ophæve den aktuelle aftale eller tilbageholde leveringen 
helt eller delvis. Wilo har derefter ret til at ændre 
betalingsvilkårene for fremtidige leveringer. 

6. Ejendomsforbehold 

Produkterne forbliver Wilos ejendom indtil de er betalt fuldt 
ud.  

7. Garanti, fejl og reklamationer 

For produkterne gælder en garantiperiode på fireogtyve 
(24) måneder regnet fra leveringsdagen. For reservedele 
samt produkter som leveres af underleverandører til Wilo, 
gælder de garantiperioder som producenten af det 
pågældende produkt og reservedel angiver. 
Ansvarsperioden for en udskiftet vare eller reservedel må 
ikke overstige ansvarsperioden for den oprindelige vare. 

I tilfælde af at køberen foretager nogen form for ændring af 
produkterne gælder ovenstående garanti ikke og fordring 
på grund af fejl er ikke gældende. Wilo er heller ikke 
ansvarlig for fejl som skyldes materiale som stilles til 
rådighed af køberen. 

Garantikrav skal fremstilles for Wilo i direkte forbindelse 
med at fejlen er opdaget, dog allersenest ti (10) dage efter 
at fejlen er opdaget eller rimeligvis burde være opdaget. 

I tilfælde af fejl under garantien forbeholder Wilo sig ret til 
på egen hånd at afhjælpe fejlen. En sådan afhjælpning 
sker under normale arbejdstider. 
Forsendelsesomkostninger samt øvrige tilkommende 
omkostninger i forbindelse med en sådan afhjælpning 
erstattes ikke af Wilo. 

8. Produktansvar 

Wilo er ikke ansvarlig for skader på personer eller ejendom 
som forårsages af produkterne, kun hvis Wilo er skyld i 
grov skødesløshed. Køberen skal holde Wilo skadesløs, 
hvis Wilo har pligt til at give erstatning til tredje mand på 
grund af produktskade, som køberen er ansvarlig for. 

Køberen skal omgående orientere Wilo om alle skader 
som forårsages af Produkterne. 

9. Immaterielle rettigheder 

Wilo er indehaver af samtlige IP-rettigheder som kan 
henføres til produkterne. Resultater af eventuel udvikling 
af produkterne tilfalder Wilo.  

10. Ansvar 

Wilo har ikke pligt til at erstatte køberen for den eventuelle 
skade køberen lider på grund af en garantimangel eller for 
øvrige fejl eller skader eller mangler, af hvilken som helst 
slags, hvis ikke Wilo har handlet med grov skødesløshed 
eller forsætligt. Wilos ansvar er i hvert enkelt tilfælde 
begrænset til et beløb svarende til prisen i henhold til hver 
enkelt ordre.  I intet tilfælde vil Wilo dog være tvunget til at 
erstatte køberen for dennes eventuelle indirekte skade. 

11. Force Majeure 

Parten er fritaget for sanktioner ved undladelse af at 
fuldføre visse forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis 
undladelsen er grundet omstændigheder af den slags som 
angives nedenfor (“fritagende omstændigheder”) og 
omstændigheden forhindrer, vanskeliggør eller forsinker 
udførelsen deraf. Fritagende omstændigheder kan være 
bl.a. myndigheders foranstaltninger eller forsømmelse, ny 
eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarkedet, 
blokade, brand, oversvømmelse, knaphed på 
transportmidler, varer eller energi eller ulykker af større 
omfang samt fejl i eller forsinkelse af levering fra 
underleverandører forårsaget af sådan fritagende 
omstændighed. 

12. Bilæggelse af tvister 

Tvister mellem parterne skal med anvendelse af svensk 
ret afgøres af voldgiftsrådet i henhold til reglerne for 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Voldgiften skal foregå i København.   

 


