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Handelsbetingelser hos Columbus Marine A/S 
Nedenstående handelsbetingelser omfatter alene B2B 
handel (salg til erhvervsdrivende) 
 
GENERELLE OPLYSNINGER: 
Columbus Marine A/S 
Egegårdsvej 8 
4621 Gadstrup 
CVR nr.: 11 35 32 82 
Telefon: +45 4619 1166 
E-mail: columbus@columbus-marine.dk 
 
Nedenstående handelsbetingelser finder anvendelse for alle ordrer og leverancer fra 
Columbus Marine A/S herunder også ordrer afgivet på Columbus Marine A/S webshop. 
 
For at vi kan ekspedere ordrer på vores webshop, skal du ved ordreafgivelse samtidig 
acceptere vores handelsbetingelser. Dette gør du ved at sætte et kryds i feltet ”jeg 
har læst, og accepterer handelsbetingelserne”. 
 
For ordrer der afgives skriftligt eller pr. telefon er nærværende betingelser også 
gældende.   
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE: 
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.  
 
Der er 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation 
medfører ikke fornyelse af reklamationsperioden. 
 
AFTALEGRUNDLAG  
Tilbud, forslag og tegningsmateriale udleveret af Columbus Marine A/S, forbliver 
Columbus Marine A/S ejendom, og må kun anvendes i forbindelse med Columbus 
Marine A/S leverancer.  
 
Alle oplysninger om priser mv., som er anført i Columbus Marine A/S katalog, 
annoncer, billedmateriale, prislister m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun 
bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller 
anden skriftlig aftale. 
 
PRODUKTINFORMATIONER OG PRODUKTANSVAR 
Columbus Marine A/S er kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, 
der er oplyst i forbindelse med salget eller som fremgår af vores katalog mv..  
 
Kunden er i enhver henseende selv ansvarlig for at gøre sig bekendt med 
producentens tekniske anvisninger, standarder og specifikationer, som udleveres af 
Columbus Marine A/S på anfordring. 
Columbus Marine A/S er ikke ansvarlig for om varen er egnet til købers brug.  

mailto:columbus@columbus-marine.dk
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Ansvar påtager Columbus Marine A/S sig kun, hvis der er ydet skriftlig rådgivning i 
form af skriftlige udtalelser eller er afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes 
brugbarhed til et specifikt angivet formål. 
 
Columbus Marine A/S har intet ansvar, hvis det er anført, at en udtalelse hviler på en 
skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. 
 
PRISER 
Alle priser angives ekskl. moms og i danske kroner. Priserne er kun gældende inden-
for Danmarks grænser samt Færøerne og Grønland. 
 
Hos Columbus Marine A/S tager vi forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser. 
Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. 
Der tages forbehold for udsolgte varer. 
 
Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til de priser, som er 
gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, 
lockout og andre forhold, som Columbus Marine A/S ikke selv er herre over.  
 
Ved afgivelse tilbud er priserne, med mindre andet er anført, gældende i 30 dage. Ved 
accept af tilbud udsteder Columbus Marine A/S en ordrebekræftelse.  
 
LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID 
Alle leverancer sker EXW (Incoterms 2020). Enhver forsendelse fra COLUMBUS 
forretningssted sker således alene på kundens regning og risiko.  
 
Ved køb af varer for over kr. 1.500,00 ekskl. moms leveres varerne fragtfrit indenfor 
Danmarks grænser (Færøerne og Grønland er ikke omfattet). Forsendelsen sker 
stadig for købers regning og risiko.   
 
Alle leverancer til Færøerne og Grønland tillægges et fragtgebyr baseret på de faktiske 
omkostninger.     
 
Leveringstiden i Danmark er normalt 1 – 3 hverdage regnet fra modtagelsen af 
ordren. Leveringstiden til Færøerne og Grønland afhænger af den af kunden valgte 
forsendelsesmetode. 
 
Pakker i Danmark sendes med Danske Fragtmænd, GLS eller PostNord. Rettidig 
levering forudsætter at Danske Fragtmænd, GLS eller PostNord overholder levering. 
Såfremt der opstår forsinkelser hos disse, vil dette tilsvarende forsinke leverancen. 
Columbus Marine A/S kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Danske 
Fragtmænd, GLS eller PostNord. 
 
BETALING: 
Med mindre andet er aftalt skriftligt, forfalder købesummen til betaling i henhold til 
vores individuelt aftalte betalingsbetingelser med kunden. Betalingsbetingelserne og 
forfaldsdagen fremgår af ordrebekræftelsen/fakturaen. 
Kunder med betalingsbetingelsen KONTANT kan kun betale med anerkendte 
kreditkort. Vi accepterer VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og MasterCard.  
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Ved overskridelse af en betalingstermin beregnes morarente fra forfaldsdagen med 
2 % pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis. For hver påmindelse om 
betaling beregnes et rykkergebyr på kr. 100. 
 
Overskridelse af betalingsbetingelserne kan medføre, at kundens kreditbetingelser 
(betalingsbetingelser og kreditmaksimum) ændres uden varsel.  
 
Columbus Marine A/S er, selv om der ikke er taget konkrete forbehold herom, 
berettiget til når som helst at fordre, at kunden stiller en efter Columbus Marine A/S 
vurdering betryggende sikkerhed for kundens fulde betalingsforpligtelse, og er 
berettiget til at undlade levering indtil en sådan sikkerhed er stillet. 
 
Columbus Marine A/S er til enhver tid og uden varsel berettiget til at ændre en kundes 
kreditbetingelser for fremtidige leverancer.     
 
FORSINKELSE 
I tilfælde af overskridelse af den aftalte leveringstid med mere end 10 arbejdsdage, er 
kunden, hvis overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt 
at kræve levering og fastsætte en ny leveringsfrist, som dog ikke må være mindre 
end 5 arbejdsdage, og i øvrigt skal være rimelig under hensyn til den allerede 
indtrufne forsinkelse og årsagen hertil.  
 
Hvis Columbus Marine A/S herefter undlader at træffe rimelige foranstaltninger til at 
sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen og 
kræve erstatning for så vidt angår den forsinkede leverance. 
 
Columbus Marine A/S økonomiske ansvar for forsinkelse kan dog aldrig overstige 
fakturaværdien af det forsinkede.    
 
MANGLER 
Columbus Marine A/S ansvar for mangler som følge af design-, konstruktions-, 
fabrikations- eller materialefejl ophører 2 år efter levering har fundet sted. 
  
Skriftlig reklamation over synlige mangler skal ske straks ved kundens modtagelse af 
leverancen og inden påbegyndt montering og under ingen omstændigheder senere 
end 14 dage efter at kunden har fået leverancen i besiddelse.   
 
Columbus Marine A/S hæfter ikke for mangler eller skader, som er forårsaget af 
kunden ved fejlagtig montage, ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, 
under transport, ved fejlagtig opbevaring eller håndtering af leverancen, ved kundens 
forarbejdning eller montage af leverancen eller ved påvirkning af vejrforhold, sollys 
eller fugt.  
 
Columbus Marine A/S indestår for, at produkterne lever op til aftalte specifikationer, 
men påtager sig intet ansvar for, at produkterne herudover lever op til kundens 
specifikke anvendelse og formål. 
I tilfælde af berettiget reklamation inden for reklamationsperioden, er Columbus 
Marine A/S ansvar begrænset til vederlagsfri levering af et nyt, tilsvarende produkt, 
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med mindre Columbus Marine A/S vurderer, at udbedring af mangler kan ske på 
forsvarlig måde. 
 
Columbus Marine A/S dækker kun omkostninger ved evt. afmontering af det gamle 
produkt. montering af det nye produkt eller lignende omkostninger, hvis dette på 
forhånd er aftalt mellem Columbus Marine A/S og kunden.  
 
Udgifter til ovenstående, som ikke er aftalt mellem Columbus Marine A/S og kunden, 
dækkes ikke.  
 
Der ydes ikke yderligere erstatning eller kompensation. 
 
Foranstående begrænsninger i erstatningsansvaret finder ikke anvendelse hvis 
kundens tab er opstået som følge af Columbus Marine A/S grove uagtsomhed.   
 
PRODUKTANSVAR 
Sker der personskade eller skade på forbrugerting som følge af en defekt i et produkt 
leveret af Columbus Marine A/S, er Columbus Marine A/S ansvarlig i henhold til dansk 
rets almindelige regler, herunder den til enhver tid gældende lov om produktansvar. 
For erhvervstingskade er erstatningsansvaret begrænset til et beløb svarende til 
fakturaværdien af det mangelfulde produkt. Columbus Marine A/S fraskriver sig i 
videst muligt omfang ulovhjemlet produktansvar baseret på retspraksis. 
 
ØVRIGE ANSVARSBEGRÆNSNINGER 
Columbus Marine A/S kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet 
indirekte tab. 
  
Columbus Marine A/S kan aldrig drages til ansvar for tab som følge af mangler eller 
forsinkelser, som skyldes forhold, som Columbus Marine A/S er uden indflydelse på, 
herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, importrestriktioner, uroligheder, 
strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige 
naturbegivenheder eller lignende. 
 
Rådgivning ydet af Columbus Marine A/S er alene vejledende og kan ikke erstatte 
sædvanlig teknisk rådgivning. 
 
Columbus Marine A/S er alene ansvarlig for sin egen beskrivelse af produkternes 
egenskaber og er ikke ansvarlig for design, specifikationer eller konstruktion af 
produktinstallationer, som fremstilles eller udføres af andre eller som indgår i et 
udbudsmateriale. 
 
LOVVALG OG VÆRNETING 
Enhver tvist afgøres efter dansk ret med fravalg af internationale lovvalgsregler. 
Værneting er Retten i Roskilde. 
 
Ovenstående handelsbetingelser er gælden for alle ordrer 
afgivet efter den 20. februar 2020.  


