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Salgs- og leveringsbetingelser for INGEMANN 

1. Anvendelse 
For alle ordrer og leverancer gælder Orgalime S 2012 – i det omfang, de ikke er fraveget i det følgende eller gennem 
anden skriftlig aftale mellem parterne. 

 

2. Tilbud 
Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af INGEMANN gyldige 3 måneder fra tilbudsdato. Ved bestilling efter 
fristens udløb har INGEMANN retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive moms, eventuelle andre 
afgifter og emballage, med mindre andet er anført i tilbuddet. INGEMANN har ejendomsretten til tegninger og forslag 
som er udarbejdet i forbindelse med tilbuddet, og disse må ikke uden tilladelse fra INGEMANN kopieres eller gøres 
tilgængelige for tredjemand. 

Ingen forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og 
INGEMANN tager ikke ansvaret for sådanne ændringer, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra 
INGEMANN. 

 

3. Ordrer 
Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af INGEMANN, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for 
indgået. 

Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, 
offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for INGEMANN’s kontrol. 

Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i brochure, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden 
forbindende. 

INGEMANN forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk 
nødvendig. 

Hvis ikke andet er angivet på tegninger eller skriftligt aftalt, bliver ordren fabrikeret og leveret i henhold til DS/ISO 
2768 – M 

 

4. Leveringsbetingelser 
Med mindre andet er skriftlig aftalt, er leverancer solgt efter Incoterms 2010 (EXW). 

Leveringstiden regnes fra datoen for INGEMANN skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske 
detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. 

Ved forsendelse emballeres produkterne efter INGEMANN’s skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt 
emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. 


