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1. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

1.1. I nærværende salgs- og leveringsbetingelser, omtales Light Partner ApS,  
CVR-nr. 15 20 36 76 som ”Light Partner”. Parten som Light Partner indgår en aftale med omtales 
som ”Kunden”. Tilsammen omtales disse som ”Parterne” 

1.2. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandlen Parterne. Sammen 
med ordrebekræftelsen og Kundens bestilling, udgør disse det samlede aftalegrundlag imellem 
Parterne. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Light Partner 
udgør ikke en del af aftalegrundlaget. 

1.3. Nærværende salgs og leveringsbetingelser er alene gældende, i de tilfælde hvor Kunden er 
erhvervsdrivende. 

2. AFTALEINDGÅELSE 

2.1. Aftale imellem Kunden og Light Partner kan indgås på følgende måder: 

2.1.1. Ved Kundens indlevering af en bestilling via Light Partners hjemmeside 

2.1.2. Ved Kundens skriftlige bestilling, fremsendt til Light Partner. 

2.1.3. Ved Kundens skriftlige accept af skriftligt tilbud, fremsendt af Light Partner til Kunden. 

2.2. Ved aftaleindgåelse jf. pkt. 2.1.1  og 2.1.2 anses aftale for indgået, når Light Partner har 
fremsendt en ordrebekræftelse til Kunden, i overensstemmelse med Kundens bestilling. 

2.3. Ved aftaleindgåelse, jf. pkt. 2.1.3, anses aftalen for indgået ved Light Partners modtagelse 
af Kundens accept. Kundens accept, jf. pkt. 2.1.3, skal modtages senest 2 uger fra dateringen af 
tilbuddet, medmindre anden acceptfrist er udtrykkeligt anført i tilbuddet. 

3. PRIS OG BETALING 

3.1. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Light Partners gældende prisliste 
på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, medmindre Parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er 
eksklusive moms. 
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3.2. Betaling for produkterne skal, medmindre andet særskilt aftales, ske forinden produkterne 
afsendes fra Light Partner.  

4. FORSENDELSE OG LEVERING 

4.1. Alle forsendelser sker for Kundens regning og risiko ab fabrik, medmindre andet er særskilt 
skriftligt aftalt. Skade under transport skal omgående meldes til transportør/fragtfirma, såfremt intet er 
påført fragtbrevet, er skaden for Kundens regning 

4.2. Light Partner leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, 
der fremgår af Light Partners ordrebekræftelse. Light Partner har ret til at levere før den aftalte 
leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 

5. FORSINKELSE 

5.1. Hvis Light Partner forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede 
ydelser, informerer Light Partner Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny 
forventet leveringstid. 

5.2. Hvis Light Partner undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 
14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke 
sker inden en rimelig frist på mindst 5 dage fra påkrav fra Kunden, kan Kunden ophæve den eller de 
ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Light Partner. Kunden har 
ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. 

6. MANGLER 

6.1. Straks efter modtagelsen af varen er Kunden forpligtiget til at undersøge varen og evt. 
reklamationer vedr. varens stand ved levering skal ske skriftligt til Light Partner inden 6 hverdage fra 
levering. Sker det ikke inden fristen udløb, kan Kunden ikke senere påberåbe sig evt. mangler der var 
til stede og kunne konstateres ved leveringen. 

6.2. Light Partner påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden 
ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved 
leverancen. 

6.3. Light Partner har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen 
ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Light Partners/producentens 
forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Light 
Partners skriftlige samtykke eller ekstraordinære udefrakommende påvirkninger. 
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6.4. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og 
afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten. 

6.5. Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation 
fremsættes straks efter, at manglen er konstateret. 

6.6. Efter at Light Partner har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af 
denne bestemmelse, vil Light Partner afhjælpe manglen. 

6.7. Kan Kunden selv udføre afhjælpningen på Kundens adresse, er Light Partners 
afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. 

6.8. Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal returneres til Light Partner 
medmindre andet er aftalt mellem parterne.  

6.9. Light Partner yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på 
samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. 

6.10. Light Partner tilbyder alene afhjælpning i Danmark og eventuel fremsendelse af ny/repareret 
del vil ske til en af Kunden anvist postadresse i Danmark. 

7. FORSINKET BETALING 

7.1. I tilfælde hvor kunden har fået kredit med betaling og Kunden ikke har betalt pr. forfaldsdatoen, 
har Light Partner ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til 
betaling sker. 

8. EJENDOMSFORBEHOLD  

8.1. Light Partner bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, 
indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.  

9. ANSVARSBEGRÆNSNINGER 

9.1. Light Partners erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Kundens samlede betaling for 
den pågældende vare der er mangelfuld.  

9.2. Light Partner er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, montering og demontering, 
driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, dækningskøb mv., 
uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Light Partner måtte blive pålagt 
ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Light Partner skadesløs, i det omfang et 
sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.  
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10.  ANSVARSFRIHED – FORCE MAJEURE 

10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse 
og forhindrer dens opfyldelse: 

10.2. Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke 
har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende 
omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på 
transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer 
fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette 
punkt nævnte omstændigheder. 

10.3. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst 
muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at 
den ophører.  

10.4. Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når 
dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 13.2 nævnte 
omstændigheder. 

11. PRODUKTANSVAR  

11.1. Light Partner er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.  

11.2. Light Partner har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af 
forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager 
Light Partner sig intet produktansvar. 

12. AFGØRELSE AF TVISTER  

12.1. Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.  

12.2. Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå imellem parterne i relation til Kundens 
køb, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en 
mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten. Sagen skal 
anlægges ved Retten i Herning i første instans.


