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GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR Kaiser Kaffe ApS (CVR 39674823) 

1. Omfang  

Nærværende salgs- og 

leveringsbetingelser er gældende for 

ethvert salg fra Kaiser Kaffe ApS, 

medmindre der foreligger anden skriftlig 

aftale. En bestilling er først bindende for 

Kaiser Kaffe ApS, når køber har modtaget 

ordrebekræftelse eller faktura. 

2. Priser  

Alle priser er ekskl. moms. Prislister er 

alene vejledende, og kan reguleres uden 

varsel efter de aktuelle markedsvilkår. 

For indgående aftaler kan alene 

foretages prisregulering som anført i 

aftalegrundlaget med mindre der 

foreligger force majeure. 

3. Gebyrer  

Bestillinger med faktura værdi under 

1500 kr. tillægges aktuelle 

fragtomkostning samt et 

ekspeditionsgebyr der pt. andrager 50 kr. 

+ moms. 

4. Betalingsbetingelser  

For udstedte fakturaer tilbydes 8 dages 

betalingsfrist. Efter betalingsfristen 

forrentes den til enhver tid værende 

saldo med pt. 1% pr. måned, og der 

tillægges rykkergebyr pt. 100 kr. efter 

den tid enhver gældende inkassolov. 

Modregning og tilbageholdelse tillades 

kun efter aftale.  

5. Ejendomsforbehold  

Kaiser Kaffe ApS forbeholder sig 

ejendomsretten til det solgte indtil fuld 

betaling har fundet sted.  

6. Levering  

Alle produkter fra leveres ex works, med 

mindre andet aftales.  

7. Leveringstid  

Oplyste leveringstider er alene 

vejledende. En eventuelt forsinket 

levering berettiger ikke køber til 

annullering af aftalen eller krav om 

erstatning.  

8. Reklamation  

På købte varer ydes 6 måneders 

reklamationsret. Lejede varer er altid 

omfattet af en særskilt serviceaftale. 

Køber har pligt til straks at kontrollere 

produktet/ydelsen ved dets modtagelse 

med henblik på at kontrollere eventuelle 

mangler, uoverensstemmelser eller 

lignende.  

 

9. Mangler 

I tilfælde af mangler vil Kaiser Kaffe gøre 

alt for at udbedre sådanne. Der kan dog 

ikke gøres nogen krav for direkte eller 

indirekte tab i forbindelse med 

eventuelle mangler. 

10. Produktansvar  

Kaiser Kaffe ApS’ produktansvar er 

omfattet af produktansvarsloven, og 

fraskrives for ethvert direkte eller 

indirekte tab. 

11. Force majeure 

Kaiser kaffe ApS er ansvarsfri for ethvert 

direkte eller indirekte tab og enhver pligt 

til leverance 

i enhver form for force majeure 

situation, f.eks. men ikke begrænset til 

krig, terror, brand, optøjer, borgerlige 

uroligheder, regeringsindgreb eller 

indgreb af offentlige myndigheder, 

ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/ 

eller importforbud, 

manglende/mangelfulde eller forsinkede 

leverancer fra underleverandører, 

mangel på arbejdskraft, sygdom, mangel 

på brændsel, drivkraft mv. 

12 Overdragelse af aftalen 

Kaiser Kaffe ApS er berettiget til at 

overdrage aftalen til tredjemand, uden 

kundens forudgående samtykke. Køber 

kan ikke overdrage aftalen til tredjepart, 

uden sælgers skriftlige accept heraf.  

13 Opsigelse 

Såfremt opsigelse sker inden kontraktens 

udløb, der beregnes for restperioden den 

aftale leje, servicepris samt et estimeret 

forbrug af produkter baseret på faktisk 

tidligere forbrug omregnet til årsforbrug.  

14 Tilbagelevering  

Ved aftalens ophør skal    

lejer straks tilbagelevere automaten til 

udlejer på udlejers adresse i samme 

stand som den blev modtaget, bortset 

fra forringelse, som følge af sædvanlig 

brug og ælde. Såfremt automaten ikke 

tilbageleveres i ovennævnte stand, 

foretages nødvendig rengøring, 

vedligeholdelse, reparation og anden 

service af udlejer, for lejers regning. 

Demontering og eventuel istandsættelse 

faktureres særskilt. 

15 Misligholdelse  

Lejer er ansvarlig for skader på      

automaten, som forvoldes af lejer selv,    

lejers personale, eller andre som lejer   

 har givet adgang til automaten.  

 Følgende betragtes som en væsentlig  

 misligholdelse af aftalen fra lejers side,  

og berettiger udlejer til straks at kunne  

 hæve aftalen:  

• Lejer sælger, pantsætter, udlåner, 

udlejer eller på en hvilken som helst 

anden måde disponerer over 

automaten overfor tredjemand. 

 • Lejer misligholder sine betalinger, 
kommer under rekonstruktion eller 
konkurs, akkord, gældssanering eller en 
hvilken som helst anden form for 
kreditorforfølgning. 

        15        Brug af produkter til automaten 

For udlåns- og lejeautomater gælder, at 
disse kun må anvendes med originale 
produkter leveret fra Kaiser kaffe. 
Anvendelse af andre produkter 
betragtes som mislighold af denne 
aftale. 
 

16   Persondata 
  Kaiserkaffe har alene oplysninger om     
  firmanavn, firmaadresse, by, firma tlf.    
  Hertil kommer 
  privat/firma tlf. numre for den    
  ansvarlige for aftalen samt dennes firma   
  e mail. Disse data bliver gemt med   
  oplysninger om, hvilke varer er er købt i   
  3 år fra udgangen af det regnskabsår,   
  oplysningerne vedrører, jf.  
  bogføringsloven, hvorefter  
  oplysningerne slettes. Oplysninger  

  videregives eller sælges ikke til    

  tredjepart, medmindre dette sker i  

  forbindelse med en omstrukturering  

  eller et helt eller delvist salg af  

  virksomheden. Eventuel videregivelse i  

  en sådan situation vil ske i  

  overensstemmelse med den til enhver  

  tid gældende persondatalovgivning.  

 

 Der er mulighed for indsigt i registrering  

  af data hos Kaiser Kaffe ApS. Der kan  

  gøres indsigelse mod en registrering i    

  henhold til reglerne om dette i lov om   

  behandling af personoplysninger.    

  Henvendelse i forbindelse herved rettes  

  til Kaiser Kaffe ApS. 

De til enhver tid gældende salgs- og 

leveringsbetingelser vil til enhver tid 

være tilgængelige på www.kaiserkaffe.dk 

 

 


