
Salgs- og leveringsbetingelser 

Såfremt andet ikke er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser ved salg fra Borregaard 

BioPlant ApS (herefter benævnt ”Borregaard”). 

 
Biologiske produkter:  

Borregaard tilbyder blandt andet biologiske produkter til brug for eksempelvis bestøvning eller bekæmpelse af skadedyr. 

Kendetegnet ved biologiske produkter er, at de har en naturlig variation, der er påvirket af flere ude- og indefra kommende 

faktorer. Der er tale om faktorer, som Borregaard ikke har indflydelse på. Afvigende virkninger ved almindelig brug af de 

biologiske produkter, der kan henføres til de biologiske produkters naturlige variation, vil derfor ikke udgøre nogen mangel 

ved produktet.. I tillæg til salg af produkter kan Borregaard påtage sig konsulentopgaver i relation til produkterne. I givet fald 

skal der indgås udtrykkelig aftale herom.  

 

Tilbud og accept:  

Salgstilbud er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilbuddet. Salgsaftalen er først gyldig ved Borregaards 

fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordren.  

 

Priser 

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og skatter, herunder planteværnsafgifter. 

Den på ordrebekræftelsen angivne pris er endelig, idet Borregaard dog indtil leveringsdagen tager forbehold for prisregulering 

som følge af ændringer i valutakursen, hvis der på ordrebekræftelsen er angivet en anden valuta end danske kroner eller 

euro som basis, samt ændringer i told, skat, afgifter og lignende, som kan påvirke Borregaards anskaffelsespris. 

 

Betalingsbetingelser:  

Betaling skal ske i henhold til det aftalte, som fremgår af fakturaen fra Borregaard. I tilfælde af købers forsinkelse forbeholder 

Borregaard sig dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.  

Ved for sen betaling tilskrives en månedlig rente på 1,5 % af det til enhver tid værende skyldige beløb. 

 

Ejendomsforhold:  

Borregaard vedbliver at have ejendomsret over de solgte varer, indtil den fulde købesum er betalt, og først da overgår 

ejendomsretten til køberen. 

 

Forsendelse og levering:  

Varerne leveres på købers adresse, medmindre andet skriftligt er aftalt. Forsendelse og levering sker enten ved Borregaard 

eller ved selvstændig fragtfører. Varerne aflæsses ved rampe eller tank efter købers instruktion. Køber har ansvaret for, at 

alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige. Borregaard bærer risikoen for det solgte frem til levering i 

overensstemmelse med dansk køberet. Køber betaler forsendelses- og leveringsomkostningerne. 

 

Fordringshavermora:  

Såfremt køber ikke er i stand til at modtage produkterne, er Borregaard ikke forpligtiget til at levere i overensstemmelse med 

ordrebekræftelsen og/eller kontrakten. Borregaard er berettiget til at modtage godtgørelse for dokumenterede udgifter ved et 

eventuelt forgæves forsøg på at foretage levering, herunder bl.a. udgifter til kørsel og materialer samt betaling for den 

arbejdstid, som er medgået ved det forgæves forsøg på at levere. 

 

Reklamation:  

Køber skal reklamere straks, såfremt køber vil gøre mangelindsigelser gældende.  

Uden for forbrugerforhold gælder en absolut reklamationsfrist på 1 år, der regnes fra levering. Herefter kan køber ikke gøre 

mangelindsigelser gældende over for Borregaard.  Reklamationsfristen forlænges ikke i tilfælde, hvor der er foretaget 

afhjælpning. Ved rettidig og berettiget reklamation er Borregaard berettiget, men ikke forpligtet, til at efterlevere, om levere 

eller afhjælpe, såfremt dette sker indenfor en rimelig tid efter Borregaards modtagelse af reklamationen. Returnering kan kun 

ske efter forudgående aftale. 

Såfremt tredjemand afhjælper en eventuel mangel, dækkes omkostningerne kun af Borregaard efter forudgående aftale. 

 

Borregaards mangelsansvar:  

Borregaard er ikke ansvarlig for afvigende eller manglende virkninger ved anvendelsen af det biologiske produkt, som kan 

henføres til det biologiske produkts naturlige variation. Borregaard er kun ansvarlig for afvigende eller manglende virkninger 

ved anvendelsen af det biologiske produkt, som kan henføres til Borregaards direkte fejl og forsømmelse. For eksempel er 

Borregaard ikke ansvarlig for nedsat eller manglende bestøvning af frugt og grøntsager, når den nedsatte eller manglende 

bestøvning skyldes produktets naturlige variation. Borregaard er kun ansvarlig for faktiske mangler, hvis det kan bevises, at 

manglen skyldes fejl eller forsømmelse fra Borregaards side.  
 
Borregaards produktansvar:  
Borregaard er produktansvarlig med hensyn til leverede produkter og andre ydelser, i det omfang et sådant ansvar følger af 
ufravigelig lovgivning. Køber skal skadesløs holde Borregaard, i det omfang Borregaard måtte ifalde produktansvar 
herudover. 

 

Borregaards forsinkelsesansvar:  

Borregaard er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra Borregaard. 

Borregaard er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold hos Borregaards underleverandør eller andre 

aftaleparter, medmindre forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra Borregaard. 

 
Ansvarsbegrænsning:  
Borregaard er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende. Borregaard her endvidere 
ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller lignende, der skyldes produktansvar. 



 
Force majeure:  
Borregaard er ikke ansvarlig for forhold, som Borregaard er uden indflydelse på, og som Borregaard ikke burde have forudset 
ved aftalens indgåelse. Disse forhold omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, blokade, oprør, konflikter på 
arbejdsmarkedet, energikrise, maskinskade, brand, epidemier og statsindgreb. 

 

Værneting:  

Eventuelle uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret, og eventuelle retssager skal afgøres af de danske domstole med 

Retten i Århus eller Vestre Landsret som værneting. 
 


