Generelle forretningsbetingelser

I. Gjeldende område/generelt
1. De generelle forretningsvilkårene til wedi GmbH gjelder for alle lukkede kontrakter mellom
kunden og oss angående levering av varer. Den gjelder spesielt ikke for ordrer som legging,
montering, bruk eller montering av konstruksjonsmaterialer eller –elementer.
2. Bruk av våre produkter i lastebiler, vann- og/eller luftkjøretøy er ikke beregnet på grunn av
spesielle godkjennings- og testprosedyrer og gjeldende brannvernbestemmelser. I enkelttilfeller
må man innhente forhåndsgodkjenning. Garanti, skadeserstatning og andre krav er ellers
utelukket.
3. Våre generelle forretningsvilkår gjelder også ved alle fremtidige forretningsforhold, uten
uttrykkelig referanse. Senest når varen mottas gjelder disse betingelsene som anerkjente.
Avvikende forretningsvilkår fra våre kunder, som vi ikke anerkjenner uttrykkelig, er uforbindtlig
for oss, også hvis vi ikke uttrykkelig motsier disse. De blir kun forbindtlig etter skriftlig bekreftelse
fra oss. Ved innlevering av ordrer til oss aksepterer våre kunder våre generelle forretningsvilkår
uttrykkelig.
4. Så vidt det ikke brukes avvikende reguleringer, og når kunden ikke er en forbruker iht. §§ 474
ff. jfr. § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), gjelder de vanlige kontraktformene til Incoterms
2010, inklusiv de supplerende bestemmelsene ved kontraktlukking.

II. Tilbud og lukking av kontrakt
1. Våre tilbud og prøver, prospekter, tegninger og andre data er ikke bindende og er uforpliktende
hvis de ikke uttrykkelig blir avtalt eller bekreftet skriftlig.
2. Kunden er bundet i to uker av bestillinger som er kvalifiserte som tilbud for å lukke en
kontrakt. For å bli rettsgyldige må de bekreftes skriftlig av oss innen to uker etter mottatt
bestilling. Når vi mottar bestillingen kan bestillingen også utføres i løpet av samme frist. Ved
omgående effektuering gjelder fakturaen som ordrebekreftelse.
3. Tilbud gjelder for landet hvor kunden har sitt hovedsete (heretter ”eksportland”). Kunden, og
ikke wedi GmbH, har ansvar for alle ulemper og forbindtligheter som oppstår ved bruk av varen
utenfor eksportlandet.
4. Innenfor rammen av ordrebekreftelsen viser vi til forutsetninger og tilstedeværelse og
overholdelse av bestemte tekniske forutsetninger og type bearbeidelse for å sikre

funksjonsdyktighet i rammen av bygg, ombygging eller andre prosesser. Manglende overholdelse
av disse krav og forutsetninger gjør at vårt ansvar for konsekvensene av dette bortfaller.
5. Bilder, prøver, prospekt, tegninger og/eller andre dokumenter som tilhører tilbudet er ikke
beskaffenhetsopplysninger. Egenskaper, forsikringer eller garantier er ikke forbundet med dette,
kun når dette er spesielt avtalt skriftlig.
6. Vi forbeholder oss eiendoms-, opphavs og andre beskyttende retter til alle bilder, prøver,
prospekt, tegninger og andre dokumenter. Kunden får kun gi disse videre til andre etter vår
skriftlige godkjenning, uavhengig om vi har markert disse som fortrolige, og må levere disse
umiddelbart tilbake til oss ved etterspørsel.
7. Personrelaterte data blir kun behandlet elektronisk for forretningsmessige formål og blir kun
behandlet og videresendt i samsvar med de gjeldende forskriftene i datavernlovgivningen.
Forretningskorrespondanse i dataform er også gyldig uten underskrift.
III. Priser
1. Våre priser er nettopriser fra fabrikk Emsdetten, inklusiv normal transportemballasjer pluss
transportkostnader, hvis ikke annet ble bestemt i ordrebekreftelsen; prisene i den til enhver tid
gjeldende prislisten gjelder som avtalt på tidspunktet for mottakelse av ordren, pluss aktuell
moms. Hvis kunden gir oss nøyaktige opplysninger angående utenlandske forskrifter for
emballasje, veiing og toll, så er vi forpliktet til å ta hensyn til disse hvis de mottas i rett tid,
senest i løpet av 14 dager fra ordrebekreftelse. Ekstra kostnader som er forbundet med dette
overtar kunden.
2. Skjer levering først 4 måneder etter ordrebekreftelse, forbeholder vi oss retten til en
prisforhøyelse, hvis det i perioden har skjedd en vesentlig økning i kostnadene som ligger til
grunn for leveransen, f.eks. lønninger, emballasjematerial, frakt-, energi- eller råvarekostnader,
skatter etc. En forhøyelse av prisen skjer prosentuelt i forhold til betydningen av
kostnadsfaktoren. Uforutsette kostnader som skyldes kunden, og som får betydning for vår
oppfyllelse av kontrakten, beregnes separat.
3. Ved levering til utlandet gjelder våre priser – hvis det ikke eksisterer andre avtaler, og hvis
kunden er en kjøpmann – netto FCA eller FOB tysk havn.
4. Ved avtale om en levering CIF er ikke kostnader i bestemmelseshavnen for slokking,
letteregjøring og landing, havn- og kaiavgifter inkludert.
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5. Den som bestiller må dekke utgiftene for toll, konsulatgebyr og skatter, avgifter, gebyr som
oppstår i sammenheng med forskrifter som gjelder utenfor Tyskland. Ved levering gjelder angitt
pris etter satsene som gjelder ved tidspunktet for tilbudet, inklusiv toll eller andre avgifter. De
virkelige kostnadene beregnes. Gjeldende moms beregnes i tillegg, i tilfelle dette gjelder.
6. Volum- eller andre rabatter retter seg etter vår skriftlige bekreftelse.
IV. Leveringsfrist og -tidspunkt
1. Leveringsfrister starter med utgangspunkt i ordrebekreftelsen eller gjennomføring av ordren.
De er uforbindtlige hvis ikke det uttrykkelig er lovet et leveringspunkt skriftlig. Vi tar generelt
ingen beskaffelsesrisikoer.
2. Overholdelse av leveringsfrister forutsetter at kunden oppfyller pliktene iht. kontrakten.
Leveringsfrister starter tidligst med kontraktlukking, men allikevel ikke før alle dokumenter,
godkjenninger, tekniske klareringer etc. er komplett mottatt fra kunden. Senere kundeønsker om
endringer og supplement forlenger leveringstidene. Fristen overholdes hvis leveringsgjenstanden
har forlatt fabrikken vår innen fristen eller forsendelsesberedskap er meddelt eller hvis varen ikke
sendes i rett tid – uten at vi har skyld. Hvis det oppstår uforutsette hendelser og/eller alvorlige
skader, også hos underleverandører, forlenges leveringsfristen også i henhold til dette.
3. Hvis vi er skyld i forsinkelsen, så er krav om skadeserstatning begrenset til uaktsomhet. Nevnt
ansvarsbegrensning gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes at vi har skadet en vesentlig
kontraktplikt. I alle ansvarstilfeller er ansvaret vårt begrenset til de kontraktstypiske, forutsigbare
skadene. Ved en leveringsforsinkelse av oss eller ved faste avtaler iht. § 286 avsn. 2 nr. 4 BGB
eller fra § 376 HGB kan kunden gi oss en ytterligere frist etter en skriftlig purring med henvisning
om at han avviser leveringen av kontraktgjenstanden etter at fristen løper ut. Først etter at den
ytterligere fristen er utløpt uten resultater, og kunden har alle andre lovmessige forutsetninger,
kan han gå ut fra kontrakten etter en skriftlig erklæring.
4. Hvis vi ikke oppfyller en ytelse eller ikke som vi skal, kan ikke kunden gå ut av kontrakten,
ikke forlange skadeserstatning i stedet for hele ytelsen eller kreve erstatning for tiltak, så vidt
pliktskaden er liten. Hvis leveringen allerede ble delvis oppfylt, så kan kunden kun forlange
skadeserstatning i stedet for hele leveringen, så vidt en interesse av hele leveringen krever dette.
Man kan i dette tilfelle kun gå ut av kontrakten hvis kunden beviselig ikke har interesse av den
dellevering.
5. Vi er når som helst berettiget til å foreta del-leveringer.
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6. Hvis kunden blir forsinket ved mottakelse, så er vi berettiget til å forlange erstatning for skader
og ekstra arbeid som måtte oppstå. Det samme gjelder hvis kunden har ansvar for skade av
medvirkningsplikter. Hvis det oppstår en forsinkelse ved mottak går risikoen for varen over på
kunden.
V. Leveringsvilkår, overgang av risiko
1. Kunden betaler forsendelsen av varen.
2. Så vidt det ikke ble avtalt noe annet skjer leveringen fra lageret vårt i Emsdetten eller i eksport
FCA eller FOB tysk havn. Ved forbrukerkjøp (§ 474 jfr. § 13 BGB) går risikoen for varen over på
kunden ved levering av varen. I alle andre tilfeller går risikoen over allerede ved levering av varen
til transportøren. Dette gjelder også i tilfelle leveringen skjer med egne transportmidler og eget
personell. Risikoen går senest over når varen forlater vår bedrift eller lager. Hvis det blir umulig
med forsendelse, uten at vi har skyld, så går risikoen over til kunden med melding om
forsendelsesberedskap. Hvis det ikke dreier seg om et forbruker kjøp iht. §§ 474 ff. jfr. 13 BGB,
og en prisstilling er avtalt som Incoterms 2010 forutser en annen regulering for overgang av
risiko ved kontraktlukking, så gjelder denne avvikende reguleringen.
3. Hvis kunden er forpliktet til å ha transportmidler klare for leveringen, og han oppfyller ikke
dette til avtalt tid, så lagrer og forsikrer vi varen for kundens ansvar og kostnader.
Overleveringsdokumentet til speditøren gjelder som kvittering for avtalt levering.
4. Etter uttrykkelig ønske og for kundens kostnader forsikrer vi leveringen mot transportskader og
andre risikoer.
VI. Betalingsbetingelser, forsinkelse
1. Kjøpesummen skal betales øyeblikkelig når kunden mottar faktura (uten fratrekk), så vidt det
ikke er avtalt noe annet i ordrebekreftelsen.
2. Betaling må bare skje til konto oppgitt av oss på fakturabilaget eller til en person som har
inkassofullmakt fra oss.
3. Betaling med sjekk eller veksler, vi forbeholder oss uttrykkelig mottak av disse, gjelder først
som betaling etter innløsning. Eventuelle diskont- og bankgebyr betales av kunden. Så vidt vi har
avtalt betaling av kjøpesummen på grunn av sjekk-/vekselforløpet gjelder forbeholdet innløsning
av veksel godkjent av oss, og utgår ikke når mottatt sjekk godtgjøres hos oss.
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4. Hvis det ikke er mulig med en betaling fra landet når fristen går ut, så må kunden allikevel
betale inn verdien av beløpet i en bank før fristen utgår. Hvis kursen blir dårligere i valutaen som
ikke er avtalt, så må kunden utligne dette.
5. Hvis det blir kjent forhold som tyder på manglende kredittverdighet hos kunden, så har vi rett
til – også etter kontraktlukking –å forlange delbetalinger eller sikkerhetsytelser uansett
lovmessige krav. Hvis kunden ikke betaler delbetalinger eller sikkerhetsytelser har vi rett til å
beholde varen. Som alternativ har vi lov til å gå ut av kontrakten etter en purring med frister for
delbetaling eller sikkerhetsytelser. Vi kan også forlange skadeserstatning.
6. Fakturaer betraktes som akseptert hvis det ikke reklameres skriftlig innen 14 dager fra
fakturaen ble mottatt under angivelse
av de konkrete reklamasjonsgrunnene. Aksept av fakturaen etter denne bestemmelsen inntrer
hvis det ble gjort uttrykkelig
oppmerksom på dette i fakturaen.
7. Motregning er bare tillatt med ubestridte eller rettskraftig fastsatte fordringer.
8. Tilbakeholdsrett kan kunden bare utøve for krav som utspringer av ordren.
9. Hvis kunden blir forsinket med en betaling, så gjelder de lovmessige reguleringene. Ved dette
oppstår forsinkelsesrenter på betalingskrav fra oss på 8% over basisrenten til den europeiske
sentralbank. De settes høyere hvis vi beviser en høyere skade.
VII. Garanti, reklamasjon og ansvar
1. Kunden har kun krav når han har oppfylt sine undersøkelsesplikter riktig iht. § 377 HGB. Dette
gjelder ikke hvis kunden er en forbruker iht. § 477 BGB jfr. § 13 BGB.
2. Ved berettigede mangler kan vi under utelukkelse av kundens rettigheter heve avtalen eller
kreve prisavslag (reduksjon), dersom de rettslige forutsetningene i loven er oppfylt. Kunde har
rett til utbedring av mangler (utbedring) eller reservelevering. Ved utbedring av mangler betaler
vi de nødvendige utgiftene, så vidt disse ikke økes, siden avtalegjenstanden er på et annet sted
enn oppfyllingsstedet. Hvis utbedringen slår feil kan kunden heve avtalen etter en ytterligere frist,
ved forelegg av de lovmessige forutsetningene eller kreve prisavslag (reduksjon). Kundens krav
om nødvendige ytelser, spesielt angående transport-, vei-, arbeids- og materialkostnader er
utelukket, så vidt ytelsene økes siden leveringsgjenstanden ble brakt på et annet sted enn
oppsyllingsstedet; hvis ikke dette tilsvarer forskriftsmessig bruk. Krav om skadeserstatning til de
følgende betingelsene på grunn av mangler kan kunden kun kreve når en senere frist utgår uten
hell. Kundens rett til å kreve ytterligere skadeserstatning til følgende betingelser forblir uberørt av
dette.
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3. For gjennomføring av utbedring av mangler gjelder følgende:
a. Åpenbare mangler, feilleveringer eller feil mengder må reklameres skriftlig, uten opphold og
senest innen én uke fra mottak
av varen.
b. Mangler som til tross for grundig kontroll ikke oppdages straks, må meddeles skriftlig straks de
oppdages.
c. Varer med feil må ikke bearbeides videre og det må heller ikke disponeres over dem, hvis det
ikke er oppnådd enighet om
reklamasjonen eller ved manglende enighet, før det er skjedd en bevisregistrering ved en
sakkyndig person som oppnevnes
av Industri- og handelskammeret i kjøperens distrikt.
d. Også en vare det er klaget på må stilles til disposisjon for kontroll av mangelen.
e. I garantitilfeller ved forbrukerkjøp må kunden informere oss uten ugrunnet opphold.
f. Ellers gjelder de lovmessige bestemmelsene.
4. Vi er forpliktet tilsvarende de lovmessige forskriftene til å ta tilbake den nye varen eller å kreve
prisavslag (reduksjon), også uten den ellers nødvendige nye fristen, hvis kundens mottaker som
forbruker av den nye bevegelige saken (forbruksgods) på grunn av mangel av denne varen tar
tilbake varen eller krever prisavslag (reduksjon) eller motholder kunden et slikt krav om
tilbakekallelse.
5. Utover dette er vi forpliktet til å erstatte kundens ytelser, spesielt transport-, vei, arbeids- og
materialkostnader, på grunn av en mangelvare i rammen av en etterfrist ved risikoovergang fra
oss til kunden. Kravet er utelikket hvis kunden ikke har oppfylt sine undersøkelsesplikter iht. §
377 HGB.
6. Det består ikke bare krav ved ubetydelige avvik fra avtalt beskaffenhet, kun ved ubetydelig
påvirkning av brukbarheten, ved naturlig slitasje og/eller ved skader som oppstår etter
risikoovergang på grunn av feil og eller uaktsom behandlig, for høy belastning, uegnede
driftsmidler og/eller på grunn av spesielle ytre påvirkninger og eller ved beskaffenheter som ikke
forutsettes etter avtalen.
7. Mangelkrav fra kunden utgår – med unntak av tilfellene iht. § 438 avsn. 1 nr. 2 og § 634a
avsn. 1 BGB og ved forbrukerkjøp (§§ 474 ff. BGB) – i et år, hvis ikke vi har tiestillet mangelen –
i dette tilfelle gjelder de lovmessige reguleringene.
8. Informasjoner om bearbeidelses- og bruksmuligheter av wedi-produkter, tekniske anbefalinger
eller rådgivning og andre opplysninger fra våre medarbeidere (bruksteknisk rådgivning) skjer
etter beste hensikt, men allikevel uforbindtlig og utelukket et hvert ansvar. Kundene og hans
mottakere må allikevel teste og gjøre forsøk på produktenes egenskaper i tiltenkte bruksformål.
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9. En bruksteknisk rådgivning behøver ingen spesielt rettsforhold/rådgivningsforhold. Vi har kun
ansvar for forsettelig og grov uaktsomhet, og ellers er ansvaret vårt begrenset til avtaletypiske,
forutsebare skader. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved skade på liv og lemmer (ProdHaftG).

VIII. Eiendomsforbehold, sikringsrett
1. Eiendomsretten til varen forbeholdes inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Ved varer som
kunden kjøper i forbindelse
med utøvelse av sin næring eller frie yrke, forbeholder vi oss eiendomsretten til varen inntil
samtlige fordringer mot kunden
fra det løpende forretningsforholdet, inklusive fremtidige fordringer og fra kontrakter inngått
samtidig eller senere, samtlige
saldofordringer i reskontroen og ved mottak av veksler eller sjekker inntil de er fullt innløst. Som
betaling gjelder først inngangen av verdien hos oss.
2. Bearbeidelse eller innkorporering av varen med eiendomsforbehold av kunden foretas alltid for
wedi GmbH. I tilfelle varen med eiendomsforbehold blir bearbeidet, tilkoblet eller inkorporert, får
wedi GmbH sameierett i den nye gjenstanden
forholdsmessig i forhold til fakturaverdien til den leverte varen (fakturaverdi pluss moms) til de
andre varene på tidspunktet de ble bearbeidet eller inkorporert. Det gjelder det samme for den
nye saken gjennom bearbeidelse eller inkorporering som for varen med eiendomsforbehold.
3. I tilfelle varen med eiendomsforbehold blir bearbeidet, tilkoblet eller inkorporert, får wedi
GmbH sameierett i den nye gjenstanden
forholdsmessig i forhold til fakturaverdien til den leverte varen til de andre varene på tidspunktet
de ble bearbeidet,
tilkoblet eller inkorporert. Erverver kunden i de nevnte tilfellene eiendomsretten alene, overfører
han allerede nå til wedi
GmbH en sameierett etter forholdet mellom fakturaverdien av varen med eiendomsforbehold til
de andre varene på tidspunktet
de ble bearbeidet, tilkoblet eller inkorporert. Kunden må i dette tilfellet oppbevare vederlagsfritt
gjenstanden som
wedi GmbH har eiendomsforbehold i.
4. Kunden er berettiget til å bearbeide og selge varen med eiendomsforbehold i samsvar med
vanlig forretningskutyme så
lenge han ikke er i en betalingsmisligholdssituasjon. Tillatelsen til videresalg bortfaller også i
tilfeller, hvor kunden har avtalt
et overdragelsesforbud med kundene sine. Pantstillelser eller overføring som sikkerhet er ikke
tillatt.
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5. Hvis varen med eiendomsforbehold blir solgt av kunden for seg selv eller sammen med varer
som ikke tilhører wedi GmbH,
transporterer kunden allerede nå fordringen på kjøpesummen fra salget (inkl. alle saldofordringer
fra reskontroen) opptil
fakturaverdien på varen med eiendomsforbehold med alle siderettigheter og med prioritet foran
andre fordringer til oss, og
wedi GmbH aksepterer hermed transporten av fordringen.
6. Kunden gis med dette fullmakt fra wedi GmbH til å kreve inn fordringen som er tiltransportert
wedi GmbH i eget navn.
Innkrevingsfullmakten kan bare tilbakekalles hvis kunden ikke overholder sine
betalingsforpliktelser eller har avtalt et
overdragelsesforbud med kundene sine. Etter krav fra oss er kunden forpliktet til å underrette
kundene sine om transporten
av fordringen og levere fra seg nødvendige opplysninger og dokumentasjon.
7. Hvis varer med eiendomsforbehold brukes av kunden til oppfyllelse av en produksjonskontrakt,
blir fordringen fra denne
kontrakten på samme måte og i samme omfang tiltransportert til wedi GmbH som bestemt på
forhånd. wedi GmbH aksepterer hermed transporten av fordringen.
8. Hvis varen med eiendomsforbehold blir inkorporert av kunden i tredjeparts faste eiendom,
tiltransporterer kunden allerede
nå fordringene som oppstår fra dette mot tredjepart med et beløp som tilsvarer verdien på varen
med eiendomsforbehold
med alle sideretter, inklusive eventuell rett til pantesikkerhet med prioritet foran resten av
fordringshaverne, og vi aksepterer
med dette transporten.
Hvis varer med eiendomsforbehold blir inkorporert som vesentlig element i dennes faste eiendom,
tiltransporterer kunden
allerede nå en tilsvarende andel av fordringen som måtte oppstå ved salg av den faste
eiendommen eller rettigheter til
denne. Andelen tilsvarer fakturaverdien på varen med eiendomsforbehold med alle sideretter med
prioritet foran de øvrige
fordringene, og vi aksepterer med dette transporten,.
9. I tilfelle tvangsinndrivelse blir iverksatt fra tredjepart i varene eller fordringene med
eiendomsforbehold må kunden straks
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underrette wedi GmbH og oversende nødvendig dokumentasjon for å klage på
tvangsforretningen, og han må henvise til
vår eiendomsrett. Så vidt tredjemann ikke er i stand til å erstatte de rettslige eller ikke-rettslige
kostnadene i denne sammenheng, har kunden ansvar for dette.
10. Retten til videresalg, bearbeidelse, tilkobling eller inkorporering og fullmakten til innkreving av
de tiltransporterte fordringene
eller ved sjekk eller vekselprotest, bortfaller ved betalingsinnstilling eller konkurs- eller
akkordforhandlinger. Dette gjelder
ikke for rettighetene til bobestyreren.
11. Hvis eiendomsforbeholdet ikke er virksom i denne formen etter bestemmelseslandets rett, så
må kunden medvirke en sikkerhetsrett for wedi GmbH tilsvarende bestemmelsene i landet sitt.
12. Overstiger verdien av avgitte sikkerheter fordringen med mer enn 20 %, kan kunden kreve at
wedi GmbH tilbakebetaler eller
frigir den overskytende delen, etter eget valg.
13. Kunden er forpliktet til å behandle varen godt; spesielt er han forpliktet til å forsikre varen
for egne kostnader mot brann-, vann- og tyveriskader tilsvarende ny verdi. Hvis det er nødvendig
med vedlikeholds- og inspeksjonsarbeid må kunden gjennomføre disse for egne kostnader.
14. Ved kontraktbrudd av kunden, spesielt ved betalingsforsinkelse, har vi rett til å ta
gjenstanden tilbake. Når man tar gjenstanden tilbake heves ikke kontrakten, hvis ikke vi gir
uttrykkelig uttrykk for dette skriftelig. Hvis det utover dette fra vår side finnes krav om
skadeserstatning istedenfor å motta ytelsen og vi tar varen tilbake, er partene enige i at wedi
GmbH betaler kunden den
vanlige salgsverdien på varen på tidspunktet for tilbakeleveringen. Etter kundens ønske, som må
meddeles straks etter
tilbakeleveringen av varen, kan kunden velge å få varens verdi fastsatt av en offentlig godkjent
sakkyndig fra Industri- og
handelskammeret. Kunden bærer alle kostnader forbundet med tilbakelevering og verdsetting av
varen. Verdsettingskostnadene
beløper seg til 5 % av vareverdien uten dokumentasjon. De kan være høyere eller lavere hvis
wedi GmbH viser til høyere eller kunden til lavere kostnader.
15. Når gjenstanden tvangsinndrives hever vi alltid avtalen. Etter at gjenstanden er kommet
tilbake har vi rett til å avhende denne. Summen ved avhending avregnes med
avhendingskostnadene som kunden har.

wedi GmbH – Hollefeldstraße 5 – 48282 Emsdetten – Germany – www.wedi.eu

IX. Ansvar
1. wedi GmbH er også begrenset ansvarlig iht. følgende lovbestemmelser:
a. Ved uaktsomhet er det et ansvar bare ved mislighold av vesentlige kontraktsplikter, ansvaret
er begrenset til forutsigbare,
typiske skader på kontraktstidspunktet.;
b. Personlig ansvar for lovlig representant, hjelpere og ansatte i wedi GmbH er utelukket for
skader påført ved uaktsomhet.;
c. Iht. de lovmessige bestemmelsene for andre skader som ikke omfattes av IX.1.b., og som
beror på forsettelig eller grov uaktsom mislighold av kontraktplikter av oss, våre lovlige
representanter eller hjelpere;
d. Uavhengig av skyld fra wedi GmbHs side gjelder fortsatt ansvar ved fortielse i ond tro av
mangelen, ved garanti eller en
anskaffelsesrisiko, eller etter produktansvarsloven; vi har kun ansvar for skader som beror på feil
i garantert beskaffenhet eller holdbarhet, men som ikke oppstår umiddelbart på varen, når
risikoen for en slik skade er synlig i beskaffenhets- og/eller holdbarhetsgarantien.
2. Hvis kunden eller andres beskyttelsesretter skades under bruk av varen – uansett type – så er
vårt ansvar utelukket, så vidt vi ikke har misligholdt kontraktpliktene uaktsomt eller forsettelig.
3. Ytterligere ansvar er, så vidt disse generelle forretningsvilkårene ikke inneholder avvikende
bestemmelser, utelukket uten hensyn til naturlig rett til skaden det gjelder. Så vidt vårt ansvar er
utelukket eller begrenset gjelder dette også for det personlige ansvaret til våre lovlige
representanter, hjelpere og bedriftstilhørige.
X. Oppfyllelsessted, verneting, lovanvendelse, delvis uvirksomhet
1. Så vidt kunden er kjøpmann, en juridisk person ved offentlig rett eller offentligrettslig
spesialformue, er herredsrett Rheine eller fylkesrett Münster ansvarlig for umiddelbare eller
middelbare stridigheter fra kontraktforholdet, inklusiv veksel- og sjekktilstander. Dette gjelder
også hvis kunden ikke har et generelt verneting i innlandet, flytter fra sin bolig eller vanlige
oppholdssted i innlandet etter kontraktlukking eller hans oppholdssted ikke er kjent ved klagens
tidspunkt.
2. Lovgivningen i Tyskland ekskl. UN-kjøpsretten gjelder for forretningsvilkårene og hele
rettsforholdet mellom partene. (Forente nasjoners overenstemmelse fra 11.04.1980 angående
kontrakter for internasjonalt varekjøp, BGBl. 1989 II S. 588).
3. Hvis en eller flere av bestemmelsene viser seg å være eller bli ugyldig(e) eller ikke
gjennomførbar(e), påvirkes ikke de øvrige
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bestemmelsene. Eventuelle ugyldige bestemmelser skal i så fall erstattes med rettsgyldige, som
etter innhold og partenes
mening kommer den ugyldige bestemmelsen nærmest. Det samme gjelder hvis det ved
gjennomføringen av kontrakten
oppstår et hull som må utfylles.
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