
 
 

 

  

 

 
 

 

Salgs- og leveringsbetingelser - Tillæg til natlevering 
 
Hilti Denmark A/S  

 
1. Generelt  
Dette tillæg til salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilfælde, hvor køberen har anmodet om 
levering mellem kl. 12/00:00/midnat og 07.00 (00.00-07.00) “Natlevering”, medmindre der er indgået en 
anden skriftlig aftale mellem parterne. I tilfælde af konflikt mellem salgs- og leveringsbetingelserne og dette 
tillæg skal bestemmelserne i dette tillæg være gældende.  
 
2. Natlevering og ansvar for sen levering  
Hvis køberen - uanset andre bestemmelser i forbindelse med denne service - har anmodet om natlevering, 
er Hilti ikke forpligtet til at tilvejebringe bevis for levering, og køber har ikke ret til at inspicere varerne efter 
natlevering. Efter natlevering påtager køberen sig straks det fulde ansvar for varerne og har ikke ret til at 
kræve godtgørelse for mangelfulde leveringer, herunder fejl i mængde, vejrskade eller andre mangler.  
 
3. Bygningsleveringsklausul 
Hilti skal under ingen omstændigheder pådrage sig noget ansvar for fejlbehæftet levering, uanset hvordan et 
evt. ansvar måtte være opstået. I tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav mod Hilti som følge af eller på 
nogen måde forbundet med påstået eller faktisk mangelfuld levering, skal køberen holde Hilti skadesløs for 
alle forpligtelser, omkostninger og udgifter til skadeserstatning og tab (inklusive, men ikke begrænset til, 
ethvert direkte og indirekte tab, driftstab, tab af fortjeneste, tab af omdømme samt alle renter, 
bodsbetalinger og juridiske omkostninger (på et fuldt skadeløsholdt grundlag), som Hilti er blevet påført eller 
har lidt.  
 
4. Ugyldighed  
Hvis det skulle vise sig, at en eller flere bestemmelser i dette tillæg er eller bliver ugyldige, skal de resterende 
betingelser fortsat gælde mellem parterne. I dette tilfælde forpligter parterne sig til at erstatte de(n) ugyldige 
bestemmelse(r) med en gyldig bestemmelse eller gyldige bestemmelser, der i videst muligt omfang forfølger 
målet og den juridiske stilling for de(n) ugyldige bestemmelse(r).  
 
5. Tvister  
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om fortolkning af, eller omfanget af, dette tillæg skal afgøres i 
Danmark og efter dansk ret med København som værneting. Såfremt Hilti måtte blive mødt med krav fra 
tredjemand ved de almindelige domstole eller ved en nedsat voldgiftsret, som Hilti ønsker at videreføre mod 
(eller på anden måde inddrage kunden i) skal kunden acceptere at blive adciteret i den pågældende sag, 
uanset hvilken domstol eller voldgiftsret, der behandler sagen.  
 
 
 


