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1.0 Generelle betingelser for samhandel med JDE Professional ApS  

Version 2021.1 

1. Anvendelse  

Kundens angivelse af særlige aftalevilkår i ordrer m.m. anses ikke som en fravigelse af betingelserne med 
gyldighed for kundeforholdet, medmindre JDE Professional ApS (herefter benævnt ”JDE Professional”) 
skriftligt har accepteret dette med en udtrykkelig angivelse af, at vilkåret skal finde anvendelse.  

 

2. Betalingsbetingelser  

15 dage fra leveringsdato, dog afhængig af kreditvurdering  

 

3. Reklamation  

Reklamationer skal fremsættes straks efter, at manglen er eller burde være opdaget af kunden. JDE 
Professional forbeholder sig ret til at få udleveret produkter omhandlende reklamationen.  

 

4. Kundeoplysninger 

JDE Professional registrerer som led i aftalens gennemførelse oplysninger om kunden (navn, adresse, 
kontaktperson, e-mail, CVR-nr., mv.). Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med aftalens opfyldelse og 
en eventuel senere markedsføring over for kunden af JDE Professionals eller hermed koncernforbundne 
selskabers produkter, hvilket kunden ved aftalen meddeler samtykke til.  

 

5. Meddelelsespligt  

Kunden har pligt til straks at underrette JDE Professional, såfremt der sker ændringer i kundens forhold, der 
har betydning for samarbejdet.  

 

6. Produktansvar  

JDE Professional er kun erstatningsansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i 
produktansvarsloven, som følge af defekter ved materiellet, såfremt det dokumenteres, at defekten skyldes 
fejl eller forsømmelser fra JDE Professionals side, som ikke burde have været afværget ved kundens 
kontrol. JDE Professional er dog ikke ansvarlige for indirekte tab, herunder drifts- og avancetab, som defekt 
Materiel måtte forvolde eller have forvoldt. I den udstrækning JDE Professional måtte blive pålagt et 
produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde JDE Professional skadesløs i samme 
omfang som JDE Professionals ansvar er begrænset efter betingelserne.  
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7. Produktinformationer  

Al information, som JDE Professional giver om materiellet, herunder anbefalinger og oplysninger om 
egnethed, sammensætning og anvendelse er alene vejledende. JDE Professional vil efter bedste evne 
rådgive kunden med hensyn til valg af materiel, brugen heraf, tilbehør, produktsammensætning mv. En 
sådan rådgivning eller bistand sker uden beregning og JDE Professional påtager sig ingen forpligtelser eller 
noget ansvar for så vidt angår denne rådgivning og bistand eller for opnåede resultater, herunder for 
afprøvning og valg af materiel, medmindre andet er skriftligt aftalt.  

 

8. Priser og prisregulering  

JDE Professional forbeholder sig ret til løbende at regulere priser med afsæt i råvareprisudvikling og andre 
omkostninger/afgifter. I tilfælde af regeringsindgreb eller anden force majeure-lignende tilstand, kan der 
afviges fra ovenstående.  

 

9. Forsinket betaling 

Ved forsinket betaling beregnes 2 % i morarente samt et rykkergebyr pr. påbegyndt måned af det skyldige 
beløb. JDE Professional er, uanset om aftalen fastholdes eller hæves, berettiget til at standse alle leveringer 
uden påkrav herom, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt. Ved forsinkelse med betalingen i mere end 30 
dage er JDE Professional berettiget til at hæve aftalen efter skriftligt påkrav herom til kunden.  

 

10. Lovvalg og værneting  

Eventuelle tvister vedrørende aftalen skal afgøres efter dansk ret ved retten i Kolding eller Vestre Landsret. 
JDE Professional kan dog også vælge at anlægge en sag ved kundens hjemting. 


