
Salgs- og leveringsbetingelser
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale 
leverer 

SeedCom A/S 
Energivej 7, 
5492 Vissenbjerg
(herefter kaldet Sælger) 

alle produkter til Køber på følgende vilkår, uanset 
eventuelle modstående eller afvigende bestemmel-
ser i den af Køber afgivne ordre eller accept. 

1. Tilbud, ordre og accept 
Alle tilbud fra Sælger er en opfordring til at afgive 
ordre og er således ikke bindende for Sælger, med-
mindre andet udtrykkeligt er angivet. Et bindende 
tilbud fra Sælger bortfalder såfremt Købers accept 
ikke er kommet frem inden 14 dage. Alle tilbud 
afgives med forbehold for mellemsalg. 
Købers ordre/bestillinger er kun bindende for 
Sælger, når Sælger har fremsendt skriftlig eller 
elektronisk ordrebekræftelse til Køber. 

2. Prisfastsættelse 
Fakturering sker som udgangspunkt til den i ordre-
bekræftelsen angivne pris med tillæg af indirekte 
afgifter (moms, told m.m.). 
Ordrebekræftelsens priser er fastsat på grundlag 
af de på ordrebekræftelsestidspunktet værende 
priser på materialer, arbejdsløn, valutakurser m.m. 
Ved ændringer i førnævnte prisfaktorer, eller ved 
påligning af nye afgifter forbeholder Sælger sig ret 
til ved fakturering at foretage regulering af ordrebe-
kræftelsens priser. 
Der foretages ikke afvejninger under DKK 100 og 
ved ordrer under DKK 5.000 ekskl. afgifter pålægges 
det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr. 

3. Betalingsvilkår
Betalingsfristen er netto 30 dage medmindre anden 
frist er anført i ordrebekræftelse/aftalegrundlag. 
Herudover kan Sælger såfremt Sælger finder det 
relevant kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse 
forud for levering. 
Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen er 
Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at regne at 
pålægge renter pr. påbegyndt måned med den for 
Sælger til enhver tid gældende rentesats samt pålig-
ne Køber alle inddrivelsesomkostninger. 
Herudover er Sælger berettiget til, uden tab af sine 
øvrige misligholdelsesbeføjelser, at annullere aftalen 
og/eller udskyde leveringstidspunktet for såvel 
den pågældende levering som for efterfølgende 
leveringer. 
Undlader Køber at modtage/afhente produkterne til 
aftalt leveringstidspunkt, skal betaling desuagtet ske 
som om levering havde fundet sted. 

4. Ejendomsforbehold 
Produkterne forbliver Sælgers ejendom, indtil 
betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et 
sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til 
den relevante lovgivning. 
Køber skal på Sælgers begæring bistå med at træf-
fe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
Sælgers ejendomsret til produkterne. 
Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergan-
gen i henhold til pkt. 5. 
Når produktet er kommet i Købers besiddelse, 
skal Køber holde produkterne klart adskilt fra 
andre produkter og markeret som værende Sælgers 
ejendom, indtil ejendomsretten overgår til Køber i 
henhold til dette punkt. 

5. Levering og leveringstid 
Levering sker EX WORKS (ab fabrik) enten fra 
lageret i Vissenbjerg eller fra Sælgers lager i Holland 
eller Tyskland jf. i øvrigt INCOTERM’s 2010. 
Forsendelse sker for Købers regning. I tilfælde af 

transportskade, eller bortkomst af en forsendelse 
skal Køber straks reklamere direkte til transpor-
tøren. 
Levering sker i henhold til det i Ordrebekræftelsen 
anførte, indeholder Ordrebekræftelsen intet tids-
punkt for levering sker levering snarest muligt. I 
tilfælde af for lille avl, mislykket avl eller såfremt 
Sælgers leverandør undlader at levere, er Sælger 
berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, fore-
tage forholdsmæssig levering eller annullere ordren, 
uden at Køber derved kan rette krav mod Sælger.  

6. Reklamationer

Reklamation – undersøgelsespligt 
Køber skal straks efter modtagelsen af produkterne 
foretage en grundig undersøgelse af om produkter-
ne er behæftet med mangler. 
Køber skal reklamere straks og senest 3 dage efter 
at køber konstaterede manglen eller burde have 
konstateret manglen. 

Købers misligholdelsesbeføjelser: 
Ved Købers berettigede reklamation over mangler 
inden for reklamationsperioden, er Sælger forpligtet 
til at foretage levering af tilsvarende produkter.
Er omlevering ikke mulig f.eks. hvor produkterne 
ikke længere er tilgængelige, kan Sælger vælge at til-
bagebetale købesummen  Køber er ikke berettiget til 
at ophæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag. 

Ansvarsbegrænsning beløbsmæssig 
Sælgers ansvar kan i tilfælde af mangler under 
ingen omstændigheder overstige fakturaprisen for 
de pågældende produkter. 

Øvrige ansvarsbegrænsninger 
Alle angivne spireprocenter er opnået ved laborato-
rietests og er slutspiretal. 
Det er en betingelse for erstatning at frøet er leveret 
til slutbruger i uåbnet original emballage, at frøet 
er udsået samme år som det er indkøbt og at den 
mindre afgrødeværdi ikke skyldes kulturfejl, vejrlig, 
sygdoms- og insektangreb e.l. Medmindre andet 
fremgår af disse Salgs og Leveringsbetingelser eller 
af aftalegrundlaget i øvrigt, skal ingen af parterne 
overfor den anden part være ansvarlig for driftstab, 
tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretnings-
muligheder eller for nogen anden følgeskade eller 
noget indirekte tab. 

Købers øvrige forpligtelser 
Køber er i videst mulige omfang forpligtet til at 
sikre at ødelæggelse/forringelse af produktet mini-
meres i videst mulige omfang, således at et eventuelt 
tab minimeres. 

7. Annullering af ordre og returneringer
Køber kan annullere en ordre på bestilte men end-
nu ikke leverede produkter, såfremt Køber holder 
Sælger skadesløs i alle henseender med hensyn til 
allerede påløbne udgifter i forbindelse med ordre, 
herunder men ikke begrænset til omkostninger til 
ordrehåndtering, materialer, løn m.m. 
Leverede produkter tages ikke retur, medmindre der 
i det enkelte tilfælde indgås særskilt aftale herom. 

8. Force majeure 
Hver af parterne har ret til at afbryde opfyldelsen af 
sine forpligtelser i henhold til aftalen, i den ud-
strækning opfyldelsen forhindres eller gøres urime-
ligt byrdefuld som følge af force majeure, hvorved 
forstås en eller flere af følgende begivenheder: 

Arbejdskonflikter inkl. lokalekonflikter, såvel lovlige 
som ulovlige, strejker, brand, krig, omfattende mili-
tær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, 
embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta 
og eksportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, 

ekstreme natur fænomener, terrorhandlinger eller 
andre begivenheder som parterne ikke er herre over, 
samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra 
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette 
punkt nævnte begivenheder.  
Enhver af parterne kan skriftligt hæve aftalen 
ved skriftlig meddelelse herom til den anden part 
såfremt Aftalens opfyldelse afbrydes i henhold til 
nærværende pkt. 8 i mere end 24 uger.

9. Efteravl og opformering 
Køber er uberettiget til at bruge produkterne og/
eller de heraf frembragte komponenter/plantema-
teriale til videre opformering og/eller efteravl af 
forældrelinjer. 
Køber er uberettiget til at bruge produkterne og/
eller de heraf frembragte komponenter/plantema-
teriale til opformering, at tilbyde disse til salg, at 
sælge disse, at importere eller eksportere disse, samt 
at have disse på lager med henblik på udførelse af 
nogen af ovennævnte eller tilsvarende handlinger. 
Dette forbud gælder alle sorter afledt af sorter som 
er leveret af Sælger. 
Såfremt Køber handler i strid med det i pkt. 9 an-
førte ifalder Køber en bod stor DKK 100.000. Beta-
ling af bod berettiger ikke Køber til at fortsætte med 
aktiviteter i strid med pkt. 9 I det omfang Sælger 
påføres yderligere tab ved overtrædelsen er Køber 
tillige erstatningspligtig efter dansk rets alm. regler, 
pkt. 6. sidste afsnit finder ikke anvendelse herpå. 
Ved videresalg er Køber forpligtet til at sikre at 
Købers køber påtager sig en ligelydende forpligtelse, 
ligesom Køber er forpligtet til at sanktionere for-
pligtelsen med en bod svarende til den i nærværen-
de bestemmelse indeholdte. 

10. Kulturanvisninger 
Kulturanvisninger, sortsbeskrivelse og tabeller i 
Sælgers katalog er alene vejledende, da vejrlig og 
kulturtekniske forhold kan have afgørende betyd-
ning: For modstandsdygtighed mod sygdomme og 
skadedyr anvendes følgende begreber: 

Immun; ikke modtagelig for angreb eller infektion 
af det angivne skadedyr eller sygdom. 

Høj resistens; Sorters evne til i høj grad at begræn-
se vækst og udvikling af de angivne sygdomme eller 
angreb af det angivne skadedyr i sammenligning 
med modtagelige sorter under samme vækstfor-
hold og smittetryk. Sorterne kan dog vise sygdoms 
symptomer og skade under meget kraftige smit-
tetryk. 

Middel resistens; Sorter der begrænser vækst og 
udvikling af den angivne sygdom eller angreb af det 
angivne skadedyr men som viser flere symptomer 
eller skader end sorter med høj resistens.. Symp-
tomer vil dog være svagere end hos modtagelige 
sorter under samme vækstforhold og smittetryk. 

Modtagelige sorter; sorter som mangler evnen til 
at begrænse vækst og udvikling af angiven sygdom 
eller angreb af et angivet skadedyr. 

11. Lovvalg og værneting 
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med 
Aftalen og/eller disse Salgs og Leveringsbetingelser, 
herunder tvister vedrørende Aftalens/Betingelsernes 
eksistens og gyldighed skal efter Sælgers valg afgøres 
ved Voldgift eller ved forelæggelse for Byretten i 
Odense.
Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det 
Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver 
tid gældende af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler 
herom.

Aftalen/Salgs og Leveringsbetingelserne er undergi-
vet dansk lov.




