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BMI's ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB ("BMI GTC'er")
"Køber" betyder den juridiske BMI-enhed, der er angivet på
købsordren. "Leverandør" betyder den part, der sælger de
relevante produkter eller tjenester til køber. Ved at sælge
produkter og tjenester til køber accepterer leverandøren, at BMI's
GTC'er er gældende for købers køb. Eventuelle ændringer af
nærværende vilkår og betingelser skal være skriftlige og
underskrevne af køber. "Købsordre" er den trykte instruktion, der
angiver vores komplette krav, som indeholder et unikt
købsordrenummer, der skal angives på al korrespondance.
Referencer til (i) "Produkter" inkluderer varer og relaterede
tjenester specifikt angivet i købsaftalen (som defineret nedenfor)
købt af køber fra leverandør; (ii) "tjenester" betyder tjenester
specifikt angivet i købsaftalen udført af leverandøren.
1. VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB. (a) Eventuelle produkter
eller tjenester købt af leverandøren via elektronisk, papirmæssig
eller anden form for overførsel købes i henhold til følgende: (i) Hvis
leverandør og køber allerede har en fuldt underskrevet købs/leveringsaftale gældende på nuværende tidspunkt med køber,
skal vilkårene i den pågældende aftale have forrang for BMI's
GTC'er; og (ii) hvis der ikke allerede er en fuldt underskrevet
købsaftale gældende på nuværende tidspunkt mellem leverandør
og køber, skal BMI's GTC'er sammen med købsordren udgøre
"købsaftalen". (b) Leverandøren skal rettidigt levere skriftlig
bekræftelse til køber af, at leverandøren enten accepterer eller
afviser den købsordre, der blev sendt af køber. Enhver ændring af
købsordren foretaget af leverandøren skal accepteres skriftligt af
køber. Enhver købsordre accepteret af leverandøren bliver,
sammen med BMI's GTC'er, en juridisk bindende købsaftale. (c)
Leverandørens personale skal på intet tidspunkt anses for at være
ansat eller på anden måde engageret af køber. (d) Køber kan
overdrage enhver købsaftale til en hvilken som helst juridisk enhed,
der er en del af den gruppe virksomheder, som den tilhører. (e)
Leverandøren må ikke overdrage eller udlicitere sine forpligtelseri
henhold til købsaftalen uden forudgående skriftligt samtykke fra
køber, og hvis leverandøren gør dette, vil overdragelsen eller
udliciteringen være ugyldig. I tilfælde af udlicitering vil
leverandøren fortsat være ansvarlig for alle underleverandørernes
handlinger eller undladelser.
2. PRISER, BETALING. (a) Medmindre andet er angivet andetsteds i
købsaftalen, er priserne: (i) angivet i euro; (ii) ikke underlagt en
stigning gennem købsaftalens varighed; (iii) DDP (INCOTERMS
2020) på et anlæg angivet af køber; og (iv) inklusive alle gebyrer
(inkl. forsikring). Ingen ekstra gebyrer af nogen art, herunder,men
ikke begrænset til, ekstraafgifter, vil være tilladt, medmindre det
først er specifikt accepteret skriftligt af køber. (b) Medmindre
andet er angivet andetsteds i købsaftalen, vil betalingen være
netto 75 dage fra den sidstnævnte dato for købers modtagelse af
(i) en uimodsagt faktura; eller (ii) overensstemmende produkter
som relevant. Fakturadatoen må ikke være tidligere end
forsendelsesdatoen. (c) Leverandøren tilkendegiver og garanterer,
at priserne på produkterne ikke vil være mindre fordelagtige end
priser gældende for salg af leverandøren til nogen anden kunde,
der køber lignende mængder af grundlæggende sammenlignelige
produkter.
3. TRANSPORT; LEVERING. (a) Leveringsdatoer er faste, og TIDEN
ER AF AFGØRENDE BETYDNING I FORHOLD TIL LEVERING.
Leverandøren skal omgående give køber skriftlig besked, hvis
leverandøren forventer problemer med at overholde en krævet
leveringsdato. Køberen er ikke forpligtet til at acceptere leveringer,
der ikke sker på den krævede leveringsdato. Hvis leverandøren ikke
overholder en krævet leveringsdato, kan køberen anskaffe
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erstatningsprodukter eller -tjenester, og leverandøren hæfterover
for køber for alle udgifter, køber pådrager sig som resultat af en
sådan undladelse. (b) Medmindre andet er angivet andetsteds i
købsaftalen, skal adkomst til og risiko for produkterne eller
tjenesterne overgå direkte til køberen fra leverandøren, omgående
ved levering. Leverandøren har ingen ret til ejendomsforbehold,
og leverandøren skal overdrage gyldig adkomst til produkterne, fri
for eventuel retentionsret eller behæftelse. (c) Leverandøren har
eneansvaret for alle godtgørelser for overliggetid, der skyldes
leverandørens handlinger eller manglende handlinger i forbindelse
med levering af produkterne som angivet heri.
4. INSPEKTION. Køber kan undersøge og teste alle produkter,
tjenester og alle materialer, alt udstyr og alle anlæg anvendt af
leverandøren ved produktion af produkter eller udførelse af
tjenester. Leverandøren skal søge om godkendelse inden brug af
prøver på hele eller dele af produktet (herunder enhver form for
materialer, komponenter, emballage og labels). Leverandøren skal
føre og bevare komplette, klare, nøjagtige og opdaterede
optegnelser i forbindelse med opfyldelsen af købsaftalen (inkl.
teknisk dokumentation og eventuelle erklæringer om
overensstemmelse/erklæringer om ydeevne) i mindst 6 år efter
købsaftalens afslutning eller en sådan længere periode, der kræves
i henhold til relevant lovgivning. Medmindre andet er aftalt
skriftligt med køber, skal leverandøren levere et certifikat for
analysen til køber vedrørende specifikationer godkendt af køberen
med hensyn til hvert enkelt produktparti, der sendes.
5. GARANTIER. (a) Ud over en eventuel garanti underforstået i
kendsgerninger eller lovgivning tilkendegiver, garanterer,
certificerer og klausulerer leverandøren, at alle produkter og
tjenester vil være: (i) fri for fordringer fra tredjeparter; (ii) i streng
overensstemmelse med de specifikationer, prøver, tegninger eller
andre beskrivelser, der er godkendt af køber; (iii) fri for enhver
form for defekter, skjulte eller åbenlyse; og (iv) af tilfredsstillende
kvalitet og egnethed til ethvert formål, leverandøren har, og som
køberen har orienteret leverandøren om. (b) Leverandøren
garanterer desuden at have gyldig adkomst til produkterne, og at
alle (x) produkter vil være af salgbar kvalitet, og (y) tjenester vil
blive udført i overensstemmelse med de standarder for
forsigtighed og omhu, der normalt praktiseres af personer, som
udfører tilsvarende tjenester, og på den bedste
håndværksmæssige måde. (c) Medmindre andet er angivet i
lovgivningen, vil ovenstående tilkendegivelser, garantier,
certificeringer og klausuler være gældende i en periode på tolv (12)
måneder fra datoen for modtagelse af et overensstemmende
produkt fra køber fra datoen for endelig accept af tjenester af
køberen; imidlertid forudsat, at hvis en skjult defekt opdages, vil
ovenstående tilkendegivelser, garantier, certificeringer og
klausuler være gældende i en periode på tolv (12) måneder fra den
tidligste af enten datoen for køberens opdagelse af en skjult defekt
i leverandørens produkt eller tjenester eller den dato, hvor en
sådan skjult defekt med rimelighed burde være opdaget af køberen
ved udøvelse af rimelig omhu. (d) Hvis nogen produkter eller
tjenester ikke er i overensstemmelse med ovenstående
tilkendegivelser, garantier, certificeringer og klausuler, vil
leverandøren, efter købers valg: (1) med hensyn til produkter,
erstatte eller reparere de ikke-overensstemmende produkter; (2)
med hensyn til tjenester, udføre alle nødvendige tjenester igenfor
at rette enhver sådan manglende overensstemmelse; eller (3)
refundere købsprisen for de ikke-overensstemmende produkter
eller tjenester og eventuelle relaterede omkostninger, køber har
pådraget sig. (e) Alle erstatningsprodukter eller -tjenester vil også
være underlagt ovenstående tilkendegivelser, garantier,
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certificeringer, klausuler og garantiperioder. Garantiperioden for
reparerede produkter eller tjenester vil blive forlænget for at bøde
for den tid, der er gået, indtil reparationen blev fuldført. Hvis
leverandørenikke erstatter,reparerer eller opfylder sinforpligtelse
igen, som relevant, inden for rimelig tid, efter at en sådan
manglende overensstemmelse er blevet bemærket, kan køberen
gøre dette på leverandørens regning. (f) Alle køberens rettigheder
eller retsmidler, som er fremsat i købsaftalen, er ikke eksklusive, og
køber har også alle rettigheder og retsmidler tilgængelige i henhold
til gældende lovgivning.
6. KVANTITETSOPHÆVELSE; ORDREÆNDRINGER. (a) Køber kan
med skriftligt varsel til leverandør ophæve sit køb af enhver
mængde produkter eller tjenester (i) af bekvemmelighed, (ii) hvis
leverandøren ikke gennemfører eller leverer en del deraf, når det
kræves, og/eller (iii) hvis leverandøren overtræder en hvilkensom
helst betingelse i købsaftalen, herunder, uden begrænsning,
enhver bestemmelse i afsnit 7, 8 eller 9 herunder. Hvis køber
ophæver købet af bekvemmelighed, skal køber betale
ophævelsesomkostninger til leverandøren svarende til de udgifter
til materialer og arbejde, som leverandøren har pådraget sig (og
som ikke på anden vis er blevet nedsat) på bestilte produktereller
tjenester inden datoen for købers ophævelsesmeddelelse;
forudsat at leverandøren tager alle rimelige skridt for at reducere
sådanne omkostninger. Leverandøren skal give køber skriftlig
besked med angivelse af de faktiske ophævelsesomkostninger
inden for 30 (tredive) dage efter ophævelse. Hvis ophævelsen
skyldes manglende opfyldelse af levering eller brud på en væsentlig
betingelse
i
købsaftalen,
pålægges
der
ingen
ophævelsesomkostninger, og
køber kan tilvejebringe
erstatningsprodukter eller -tjenester, og leverandøren hæfter for
alle udgifter, køber pådrager sig som følge af et sådant svigt eller
brud. (b) Inden afsendelse eller fuldførelse kan køber anmode om
ændringer med hensyn til de produkter eller tjenester, der skal
leveres, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i
forsendelsesmetoden eller emballeringen, tid eller sted for
levering og forøgelser af den leverede mængde. Leverandørenskal
omgående give køber besked om en eventuel stigning eller
reduktion af udgiften, og køber og leverandør skal aftale enhver
prisjustering, inden en sådan ændring implementeres. I fraværet af
en sådan aftale skal køber alene have mulighed for at trække sin
anmodning om enhver sådan ændring tilbage. (c) Leverandøren
skal give køber mest muligt forhåndsvarsel (og skal give de
oplysninger, køber ønsker), hvis det er nødvendigt at ændre enten
produktionsprocessen eller det udstyr eller de værktøjer, der
anvendes til fremstilling af produkterne til et alternativ, som på
nogen måde kan påvirke produkterne eller den aftalte
specifikation.
7. OVERHOLDELSE. (a) Leverandøren tilkendegiver, garanterer,
certificerer og klausulerer, at leverandøren og dennes
medarbejdere og kontraktparter overholder alle gældende love,
regler, bestemmelser (herunder lovgivningen i de lande, hvor
produkterne fremstilles) og ordrer under udførelse af
leverandørens forpligtelser i henhold til købsaftalen, herunder,
men ikke begrænset til, love og bestemmelser vedrørende miljø,
sundhed og sikkerhed, immigrationslove, love og bestemmelser
om lige mulighed for beskæftigelse, love om børnearbejde og antislaveri, internationale sanktioner, love relateret til modvirkning af
finansiering af terrorisme, love om hvidvask og bedrageri og alle
love eller bestemmelser om anti-bestikkelse og anti-korruption,
herunder bestikkelse af embedsmænd. (b) Mens leverandøren
opfylder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen, skal
leverandøren overholde og sikre, at dennes personale overholder
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Standard Industries' "Code of Conduct" samt alle sundheds- og
sikkerhedsrelaterede krav, der er gældende på leveringsstedet. (c)
Leverandøren skal overholde alle gældende handels- og
eksportkontrollove, herunder: (i) gældende toldbestemmelser; (ii)
forordning (EU) nr. 2021/821; (iii) emballage- og mærkningslove og
(iv) handelslovgivningen i Storbritannien, EU og USA, og skal
desuden give køber alle sådanne oplysninger, som køber med
rimelighed kan forventes at have brug for for at sikre egen
overholdelse af alle sådanne love. (d) I det omfang nogen
produkter overført i henhold til købsaftalen indeholder
sundhedsfarlige, skadelige, giftige, eksplosive, farlige eller lignende
materialer eller komponenter, skal leverandøren give køber alle
relevante oplysninger som krævet i henhold til enhver relevantlov,
regel eller bestemmelse, herunder alle
krævede
mærkningsforpligtelser og alle lignende informationsrelaterede
love og krav i alle andre jurisdiktioner, hvortil køberen informerer
leverandøren om, at produkterne sandsynligvis bliver sendt. (e)
Leverandøren skal til enhver tid efter købers anmodning levere
certifikater til køber vedrørende overholdelse af alle gældende
juridiske krav og bestemmelserne i nærværende punkt 7. (f)
Leverandøren skal være ansvarlig for at betale sine medarbejdere
og for at foretage eventuelle fradrag krævet ifølge loven. (g) Under
udførelse af sine forpligtelser i henhold til købsaftalen må
leverandøren og leverandørens medarbejdere og kontraktparter
ikke foretage nogen handling, som: (i) ville medføre, at købereller
nogen af købers medarbejdere overtræder de sanktioner og
eksportkontrollove, der er gældende for køber og købers
medarbejdere (herunder de sanktionslove, der administreres af
Office of Foreign Assets Control of the US Department of the
Treasury (OFAC), den Europæiske Union og dennes medlemslande
og HM Treasury i Storbritannien (under et "sanktioner")); eller (ii) i
væsentlig grad kunne udsætte en hvilken som helst person for
risikoen for at blive udsat for sanktioner. (h) På alle dage, hvor
leverandøren udfører nogen form for aktiviteter i henhold til elleri
forbindelse med købsaftalen, tilkendegiver, garanterer og
certificerer leverandøren, at hverken leverandøren eller nogen af
dennes ledere eller funktionærer: (i) er opført på nogen form for
offentliggjort liste over personer udsat for sanktioner, som til
enhver tid kan fremskaffes fra en kontrollerende myndighed; (ii)
normalt befinder sig eller bor i, eller er omfattet af lovgivningeni,
et land eller territorium, der er udsat for omfattende sanktioner,
som gælder for hele landet eller territoriet; (iii) ejes eller
kontrolleres af, eller agerer på vegne af eller under ordrer fra, en
person omtalt i (i) eller (ii); eller (iv) på anden vis er et udtrykkeligt
udpeget mål for sanktioner. (i) Under udførelse af forpligtelserne i
henhold til købsaftalen (herunder under levering af enhver form for
tjeneste) må leverandøren og leverandørens medarbejdere og
kontraktparter ikke direkte eller indirekte foretage, tilbyde eller
love nogen form for (i) bestikkelse, betaling for at få indflydelse,
faciliteringsbetaling, returkommission og/eller be taling af
smørelse; (ii) betaling ellergave til en embedsmand,som foretages,
tilbydes eller loves for at få en kontrakt eller en forretningsfordel,
hvor sådanne embedsmænd hverken må eller skal acceptere sådan
betaling eller gave i henhold til de love, der gælder for dem;
og/eller (iii) anden betaling eller gave bestående af penge eller af
anden værdi, hvis den relevante handling forbundet med sådan
betaling, gave eller vare er forbudt i henhold til en hvilken som
helst gældende lov om anti-bestikkelse. (j) Leverandøren skal
omgående give køber besked, hvis leverandøren modtager eller
bliver opmærksom på noget, der er forbudt i henhold til, ellersom
krænker, nærværende afsnit 7. (k) I det omfang en forpligtelse, en
tilkendegivelse, et løfte eller lignende indeholdt i nærværende
afsnit 7 ville medføre, at enten leverandøren eller køberen
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overtræder rådsforordning (EF) nr. 2271/1996, behøver
leverandøren ikke overholde eller give den pågældende
forpligtelser, tilkendegivelsen eller løftet, men udelukkende i et
omfang, der ikke medfører krænkelse. (l) Hvis leverandøren
udbyder nogen del af sine forpligtelser i henhold til købsaftalen i
underentreprise, skal leverandøren sikre, at underleverandøren er
underlagt bestemmelser, der svarer til dem, som er indeholdt i
nærværende afsnit 7.
8. FORTROLIGE OPLYSNINGER; EJENDOMSRET TIL DOKUMENTER
OG MATERIALER. (a) Leverandøren skal behandle alle oplysninger
modtaget fra eller på vegne af køberen eller oplysninger, som
leverandøren har adgang til, i forbindelse med købsaftalen som
fortrolige og ikke videregive dem til nogen person, der ikke først
har fået skriftlig tilladelse fra køberen til at modtage dem.
Leverandøren må kun bruge sådanne oplysninger, som det er
nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til
købsaftalen. Ved ophævelse af købsaftalen bliver alle sådanne
oplysninger returneret til køber eller, efter købers valg, ødelagt af
leverandøren. Leverandøren vil ikke foretage nogen
bekendtgørelse eller frigive nogen oplysninger vedrørende
købsaftalen til nogen anden person eller enhed, herunder, men
ikke begrænset til, pressen eller et offentligt organ, medmindre det
kræves ifølge loven (og i så fald – hvis det juridisk er tilladt – efter
forudgående skriftlig meddelelse til køber), medmindre
forudgående skriftligt samtykke er indhentet fra køber. (b) Alle
tegninger, modeller, specifikationer og andre dokumenter og
materialer udarbejdet af leverandøren specifikt i forbindelse med
produkterne eller tjenesterne bliver købers ejendom og bliver
leveret til køber som del af ydelsen for købsaftalen, ved (i)
fuldførelse, opsigelse eller udsættelse af tjenesterne eller
leveringen af produkterne som krævet i købsaftalen eller (ii)
ophævelse af købsaftalen. Leverandøren overdrager herved
enhver form for rettigheder, som denne har til alle sådanne
tegninger, modeller, specifikationer, dokumenter og materialer,til
køberen.
9. KRÆNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET. (a) Leverandøren
tilkendegiver og garanterer, at salget eller brugen af de produkter
eller tjenester, der leveres til køberen, ikke vil krænke, ikke
uretmæssigt vil tilegne sig og ikke på anden vis vil overtræde nogen
form for patenter, varemærker, copyrightrettigheder eller andre
intellektuelle ejendomsrettigheder et hvilket som helst sted i
verden. Hvis et produkt, en tjeneste eller en del deraf anses for at
udgøre en krænkelse, skal leverandøren for egen regning skaffe en
licens til at bruge produktet, tjenesten eller en del deraf til køber
eller ændre dette/denne på en måde, der er tilfredsstillende for
køber, med henblik på at undgå krænkelsen. (b) Leverandøren må
ikke gøre nogen af sine patenter eller andre intellektuelle
ejendomsrettigheder gældende over for køber eller købers
associerede organisationer, datterselskaber eller kunder verden
over i forbindelse med enhver brug af produkter, tjenester eller
dele deraf leveret til køber i produktionen, brugen, forberedelsen,
salget eller leveringen af, eller anden handling med hensyn til,
produkterne eller tjenesterne af køber eller købers associerede
organisationer, datterselskaber eller kunder.
10. KVALITET. (a) Leverandøren må ikke ændre
fremstillingsprocessen, fremstillingsstedet, råmaterialer eller
andele af råmaterialer anvendt i produkter leveret til køber i
henhold til købsaftalen, medmindre leverandøren giver køberen
skriftlig besked om ændringen mindst 90 (halvfems) dage inden
implementeringen, og køberen accepterer ændringen skriftligt.
Leverandøren skal hæfte for alle omkostninger, tab og skader, som
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køberen, dennes associerede organisationer og datterselskaber og
deres respektive funktionærer, ledere, medarbejdere og agenter
(under et "køberpart(er)") muligvis pådrager sig eller lider, hvis
leverandøren ikke overholder kravene i den foregående sætning.
Efter købers anmodning skal leverandøren levere prøver på et
produkt fremstillet med den foreslåede ændring til test i købers
fremstillingsproces. (b) Leverandøren skal deltage i programmer
implementeret af køber med hensyn til kvaliteten ved produktion
og levering af produkter og tjenester.
11. TOLD OG HANDEL. (a) Medmindre andet er aftalt skriftligtmed
køber, vil køber ikke være en part ved import af produkter. Alle køb
i henhold til købsaftalen bliver fuldbyrdet efter import, priser
inkluderer al told og andre udgifter til toldbehandling, og
leverandøren vil ikke forårsage eller tillade, at købers navn bliver
vist som "ansvarlig importør" på nogen form for tolderklæring. I
tilfælde, hvor køber accepterer, skriftligt, at være ansvarlig
importør, leverer leverandøren alle oplysninger, der kræves for at
foretage toldbehandling i hvert enkelt land, hvortil produkterne
skal importeres. (b) Leverandøren skal levere sådan
dokumentation og anden assistance, som køber kan have brug for,
for at give køber mulighed for at gøre krav på tilbagebetaling af
indførselstold og -skatter på produkter eller artikler fremstillet af
produkter leveret i henhold til købsaftalen. (c) Leverandøren skal
nøje angive oprindelseslandet for de produkter, der leveres i
henhold til købsaftalen, på toldfakturaen og anden relevant
dokumentation.
12. FORSIKRING. (a) Generelt. Inden start af leveringen af
produkterne eller udførelsen af tjenesterne skal leverandøren
arrangere eventuel forsikring krævet ifølge almindelige
forretningspraksisser og loven og sikre, at denne forsikring er
gældende gennem hele perioden. Medmindre andet er angivet
andetsteds i købsaftalen, skal leverandøren under hele
købsaftalens varighed opretholde en ansvarsforsikring på et
minimumsbeløb svarende til 5.000.000 € på en "hændelsesbasis"
for skade på ejendom, økonomisk tab og personskade. Enhver
forsikring (i) skal købes af anerkendte assurandører med en A.M.
Best Financial Strength-minimumsklassificering på "A- (Excellent)"
og (ii) må ikke indeholde nogen selvrisiko eller selvforsikret
tilbageholdelse på over et hundrede tusind euro (100.000 €),
medmindre køber godkender andet skriftligt, og (iii) skal indeholde
en fraskrivelse af assurandørens subrogationsret til at fremsætte
krav mod køberen, (b) Produkter. Fra datoen for første salg af
produkter skal leverandøren opretholde en fuldgyldig og gældende
produktansvarsforsikring på et minimumsbeløb svarende til
5.000.000 € på en "hændelsesbasis" i seks (6) år efter datoen for
købers sidste accept af produkter; (c) Tjenester. Hvis tjenesterskal
udføres af leverandøren, skal leverandøren også købe og
opretholde en fuldgyldig og gældende erhvervsansvarsforsikring
med en grænse på 2.000.000 € i en lovbestemt periode efter den
seneste datofor købers acceptaf tjenesterne og en tilbagevirkende
dato på mindst den første dato, hvor tjenesterne blev udført for
køber, eller tidligere; (d) Yderligere bestemmelser. De policer, der
beskrives i nærværende afsnit 12, skal dække et
verdensomspændende område, reagere på krav fremsat overalt i
verden og skal angive køberparterne som "medforsikret" på en
primær og på bidragsfrit grundlag. Ingen forsikring vil blive anset
for at være gældende, før fyldestgørende attester derfor er leveret
til køber med bestemmelser, der kræver, at forsikringsselskabet
giver køber besked mindst 30 (tredive) dage inden eventuelt udløb
eller ophævelse af, eller væsentlig ændring af, policen.
Leverandøren skal så hurtigt som praktisk muligt give køberen
kopier af sådanne forsikringsattester som anmodet om af køberen
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til enhver tid. Alle policer skal indeholde en fraskrivelse af
subrogation til fordel for køberparterne. Leverandøren skal også
kræve forsikring fra alle sine underleverandører med mindst
samme dækning og grænser som angivet heri og levere
fyldestgørende forsikringsattester, inden underleverandører får
lov til at komme ind på nogen af køberparternes adresser.
13.
FRASKRIVELSE/REGLER
PÅ
ADRESSEN/UNDERENTREPRENØR/ARBEJDSTILLADELSE.
(a)
Leverandøren vil fra alle sine underentreprenører indhente
fraskrivelser og eftergivelser af alle behæftelser, der kan være
pålagt af dem på de produkter eller tjenester, der leveres i henhold
til købsaftalen, eller adresserne for enhver af køberparterne eller
forbedringerne derpå, og leverandøren skal fuldt ud forsvare,
godtgøre, holde skadesløs og kompensere køberparterne med
hensyn dertil. (b) Leverandøren skal omhyggeligt overholde alle
købers regler og bestemmelser på adressen under udførelse af
tjenester på en hvilken som helst af køberparternes adresse. Det er
leverandørens forpligtelse at skaffe en kopi af køberens regler på
adressen. (c) Det aftales, at leverandøren ved levering af tjenester
på en af køberparternes adresser skal være en underentreprenør,
og at hverken leverandøren eller en selvstændigt
erhvervsdrivende, partner, agent eller medarbejder hos
leverandøren er den juridiske repræsentant for nogen af
køberparterne til noget formål overhovedet og ingen ret eller
myndighed har til at påtage sig eller skabe, ved handling, skriftligt
eller på anden måde, nogen forpligtelse af nogen art, udtrykkelig
eller underforstået, i en køberparts navn eller på vegne af en
køberpart, og hverken leverandøren eller en selvstændigt
erhvervsdrivende, agent eller medarbejder hos leverandøren skal
være berettigettil eller kvalificeret til atdeltage i et fordelsprogram
ydet af køberen, dennes associerede organisationer eller
datterselskaber til deres medarbejdere. (d) Alle leverandørens
medarbejdere, der leverer tjenester i henhold til købsaftalen, skal
være autoriseret til at arbejde i den jurisdiktion, hvor tjenesterne
udføres.
14. SKADESLØSHOLDELSE. Leverandøren skal fuldt ud forsvare,
godtgøre, holde skadesløs og kompensere køberparterne og disses
aktionærer, kunder og overdragelsesmodtagere fra og mod alle
krav, søgsmål, sagsanlæg, retsskridt, skader, tab og udgifter,
herunder, men ikke begrænset til, procesomkostninger og
advokatsalærer, der skyldes, er relateret til eller stammer fra: (a)
ethvert brud på en tilkendegivelse, garanti, certificering, klausul
eller aftale fremsat af leverandøren i købsaftalen; (b) enhver
forsømmelse eller forsætlig pligtforsømmelse fra leverandørens,
dennes associerede organisationers, datterselskabers og/eller
deres respektive funktionærers, lederes, medarbejderes og/eller
agenters ("leverandørpart(er)") side i forbindelse med udførelse i
henhold til købsaftalen; (c) dødsfald eller personskade, eller skade,
tab eller ødelæggelse af reel eller håndgribelig personlig ejendom
tilhørende tredjeparter, forårsaget af en leverandørpart; (d)
enhver form for procesførelse, domsforhandling eller krav fra en
tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, en af
leverandørparterne, vedrørende leverandørens forpligtelser
(herunder specifikation af produktet) i henhold til købsaftalen; og
(e) en af leverandørparternes brug, kontrol, ejerskab eller drift af
deres respektive forretninger og faciliteter.
15. KØBERS EJENDOM. Medmindre køber accepterer andet
skriftligt, er alle værktøjer, alt udstyr eller andre materialer, der
stilles til rådighed for leverandøren af køber, køberens personlige
ejendom. Leverandøren skal på passende vis identificere købers
ejendele og opbevare dem sikkert separat og adskilt fra
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leverandørens ejendele. Leverandøren må ikke ombytte nogen
ejendele med købers ejendele og må kun bruge sådanne ejendele
ved opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til købsaftalen. Mens
købers ejendele er i leverandørens varetægt eller forvaring eller
under dennes kontrol, bliver ejendelene opbevaret på
leverandørens risiko, er forsikret af leverandøren på leverandørens
regning og kan fjernes efter anmodning fra køberen. Derudover
kan køber ikke holdes ansvarlig for og har heller ingen forpligtelse
til at forsikre mod nogen form for tab eller skade på
leverandørparternes (eller nogen af disses underentreprenørers)
værktøjer, maskiner, udstyr og andre personlige ejendele.
Leverandøren frasiger sig, på vegne af leverandørparterne, herved
deres og deres forsikringsselskabers ret til subrogation mod
køberparterne for skade på eller ødelæggelse af sådanne ejendele
og skal kræve, at alle underentreprenører også frasiger sig
subrogationsrettigheder.
16. MODREGNING. Køber kan modregne et hvilket som helst
beløb, der på et givet tidspunkt skyldes af leverandøren eller
leverandørens associerede organisationer eller datterselskaber til
køber eller en af købers associerede organisationer, i et hvilket som
helst beløb, der skal betales på et hvilket som helst tidspunkt af
køber i henhold til købsaftalen.
17. FORCE MAJEURE. (a) Enhver ikke-opfyldelse af eller forsinkelse
af opfyldelsen af en hvilken som helst forpligtelse af køber eller
leverandør i henhold til købsaftalen bliver undskyldt i det omfang,
en sådan fejl eller ikke-opfyldelse skyldes "force majeure". "Force
majeure" betyder en hvilken som helst årsag, der forhindrer
opfyldelse af en forpligtelse i henhold til købsaftalen, som er uden
for leverandørens eller køberens rimelige kontrol, og som, ved
udvisning af tilbørlig omhu, ikke kunne overvindes, herunder, uden
begrænsning, brand, oversvømmelse, sabotage, skibbrud, nuklear,
kemisk eller biologisk kontaminering eller overlydsbrag, epidemisk
situation, eksplosion, strejke eller andre arbejdsproblemer,
ulykker, optøjer, myndighedshandlinger og naturkatastrofer – men
udelukker, uden begrænsning, fejl eller defekter grundet eller på
faciliteter, transport eller udstyr som følge af manglende
vedligeholdelse og ikke-opfyldelse af deres leverandører eller
underentreprenører, der opstår på anden vis end som resultat af
omstændigheder inden for denne definition. (b) Hvis køber eller
leverandør er berørt af force majeure, skal (i) den anden part
omgående have skriftlig besked med en forklaring af alle detaljer
og den forventede varighed af force majeuren, og (ii) den berørte
part skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at afhjælpe
forstyrrelsen eller forsinkelsen. I tilfælde af force majeure, uanset
enhver anden bestemmelse i købsaftalen, har køber ret til at købe
produkter og tjenester fra andre kilder i perioden med force
majeure. (c) Hvis en force majeure varer i mere end 60 (tres) dage,
kan købsaftalen blive ophævet af køber efter skriftlig meddelelse
uden noget erstatningsansvar for køber. Køberen kan også ophæve
kontrakten når som helst (og uden noget erstatningsansvar for
køber), hvis sådan ophævelse kræves for at sikre fortsat
overholdelse af gældende lov. (d) Hvis en force majeure-hændelse
forårsager forsinkelse eller ikke-opfyldelse i henhold til en
købsaftale, kan køber (efter eget skøn) uden erstatningsansvar
over for leverandøren annullere eller udsætte leveringer i henhold
til hele eller en hvilken som helst del af en sådan købsaftale (og en
eventuel overgivet mængde skal reduceres forholdsmæssigt i
forbindelse med eventuelle perioder, hvorunder force majeurehændelsen fortsætter med at forårsage forsinkelse eller ikkeopfyldelse i henhold til købsaftalen). (e) Leverandøren skal efter
bedste evne tilbyde køber at indkøbe produkter, på leverandørens
regning, fra sine egne eller datterselskabers globale aktiviteter eller
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markedet med henblik på at opfylde købers ønskede
leveringsdatoer.

datoen for købers sidste accept af produkter eller tjenester i
henhold til nærværende købsaftale.

18. OPHÆVELSE. Hver enkelt part forbeholder sig retten til at
ophæve nærværende købsaftale ved at give den anden part
besked, hvis: (a) den anden part krænker et eller flere af vilkårene
og betingelserne heri og ikke løser dette til den ophævende parts
rimelige tilfredshed inden for 30 (tredive) dage fra datoen for den
ophævende parts skriftlige meddelelse, der angiver arten af en
sådan krænkelse; (b) parten påbegynder domsforhandling om
insolvens, uanset om det omhandler konkurs, omstrukturering
eller andre domsforhandlinger med tilsvarende formål,
administratoren for den insolvente part skal uden unødig
forsinkelse give den anden part besked om, om administratoren
indgår aftalen på vegne af den insolvente part og underlagt de
rettigheder og forpligtelser, der er angivet i aftalen. Hvis
administratoren ikke har givet en sådan besked inden for syv (7)
dage fra startdatoen for domsforhandlingerne om insolvens, kan
den anden part vælge at ophæve aftalen ved skriftlig besked til
administratoren. Køber kan omgående ophæve købsaftalen, helt
eller delvist, med eller uden grund, efter skriftlig besked til
leverandøren, uden yderligere kompensation til leverandøren. Ved
ophævelse af købsaftalen af en hvilken som helst årsag (i) skal
køber udelukkende betale leverandøren for de produkter og
tjenester, der er accepteret af køber op til ophævelsens
ikrafttrædelsesdato; og (ii) leverandøren skal omgående (w) stoppe
arbejdet som anvist i ophævelsesmeddelelsen; (x) ikke afgive
yderligere underentrepriser eller købsordrer på materialer,
tjenester eller faciliteter, undtagen som nødvendigt for at fuldføre
den fortsatte del af købsaftalen, om nogen; (y) ophæve alle
underentrepriser i det omfang, det relaterer til det arbejde,der er
afsluttet; og (z) inden for 15 (femten) dage fra sådan ophævelse
sørge for tilbagebetaling til køber af forudbetalte beløb for
produkter og tjenester for perioden efter ophævelsesdatoen.
Bestemmelserne i afsnit 5, 8, 9, 12 og 14 i BMI GTC'erne samt
eventuelle andre bestemmelser i købsaftalen, der er nødvendige
for at fortolke de respektive rettigheder og forpligtelser for
parterne herunder, skal overleve udløbet eller ophævelsen af
købsaftalen eller fuldførelsen af leverandørens opfyldelse i
henhold til købsaftalen.

21. PERSONLIGE DATA. (a) Med hensyn til den generelle forordning
om databeskyttelse (EU) 2016/679 og enhver anden relevant
databeskyttelseslovgivning kan hver part som dataansvarlig give
personlige data i løbet af opfyldelsen af en købsaftale;
behandlingen og overførslen af sådanne personlige data skal ske i
overensstemmelse med den generelle forordning om
databeskyttelse (EU) 2016/679 og enhver anden relevant
databeskyttelseslovgivning. (b) Leverandøren skal ikke behandle
nogen personlige data fra køberen, medmindre parterne først har
indgået en aftale om beskyttelse af data.

19. ANSVARSBEGRÆNSNING. Køber er ikke erstatningspligtig over
for leverandøren for eventuelle særlige eller indirekte skader eller
følgeskader, der skyldes eller er relateret til en købsaftale. Købers
samlede erstatningsansvar for skader, eller andet, der skyldes
opfyldelse eller ikke-opfyldelse i henhold til købsaftalen eller med
hensyn til alle andre forpligtelser/ansvarsområder heri, kan ikke
overstige prisen for produkterne eller tjenesterne i en sådan
købsaftale. Køber skal ikke være erstatningspligtig over for
leverandøren (hverken direkte eller indirekte) for eventuelt tab af
fortjeneste, tab af indtægt, tab af produktion, tab af
forretningsandele, tab af goodwill, tab af omdømme, tab af
muligheder, tab af forventede besparelser, tab af gevinstmargin,
tabte eller udvidede kapitalomkostninger eller underdækning af
faste omkostninger.
20. ADGANG OG REVISION. Med henblik på at vurdere
leverandørens arbejdskvalitet og efterlevelse af købsaftalen skal
leverandøren give køberen rimelig adgang til (a) alle steder, hvor
arbejdet udføres i forbindelse med de produkter eller tjenester, der
omtales i købsaftalen, og (b) leverandørens bøger og registreringer
relateret til købsaftalen. Leverandøren skal bevare sine bøger og
registreringer vedrørende købsaftalen i mindst 10 (ti) år efter
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22. HANDELSMÆRKER. Hvis produkter skal vise enten køberens
firmanavn, varemærker, specifikationer eller illustrationer
("materialer"), kan leverandøren bruge sådanne materialer
udelukkende med henblik på emballering og mærkning af
produkterne. Form, design, farve, tekst og stil og brug af
materialerne vil være underlagt køberens forudgående skriftlige
godkendelse.
23. MEDDELELSE. Alle meddelelser skal være skriftlige og skal
leveres personligt i hånden eller sendes anbefalet eller med
fragtfører med levering næste dag.
24. REGULERENDE LOV; JURISDIKTION; RETSKREDS. Medmindre
andet er aftalt skriftligt af parterne, reguleres købsaftalen af
lovgivningen i Danmark. Enhver tvist, der opstår grundet eller i
forbindelse med købsaftalen skal være underlagt den eksklusive
jurisdiktion hos domstolene i København. Bestemmelserne i de
Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb
(Convention on Contracts for the International Sale of Goods) og
eventuelle lovkonfliktbestemmelser, der ville kræve anvendelse af
andet lovvalg, er undtaget. Hvis der opstår en tvist mellem køber
og leverandør i forbindelse med købsaftalen, skal parterne
omgående forsøge i god tro a t bilægge denne ved forhandling
inden for 2 kalenderuger. Hvis parterne ikke kan forhandle sig frem
til en tilfredsstillende løsning, er parterne enige om, at de relevante
domstole hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor køberen er
registreret, skal have eksklusiv jurisdiktion til at høre og afgøre
eventuelle krav eller tvister mellem parterne, som opstår grundet
eller relateret til købsaftalen.

