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Salgs- og leveringsbetingelser for 

Toyota Material Handling Danmark A/S 
 
 
1. Anvendelse  
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for  
enhver samhandel med Toyota Material Handling Danmark  
A/S og kunden. Fravigelser forudsætter skriftlig aftale mellem  
parterne.  
 
2. Tilbud  
Tilbud er gældende i 30 dage, men afgives med forbehold om  
mellemsalg.  
 
Toyota Material Handling Danmark A/S kan annullere en  
tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret  
mellemværende med Toyota Material Handling Danmark A/S.  
 
3. Priser  
Alle i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler anførte priser er  
dagspriser, baseret på de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen  
gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, men er eksklusiv  
moms. Priserne er endvidere anført på basis af  
underleverandørers dagspriser. Sælger forbeholder sig ret til  
at foretage sådanne reguleringer af de opgivne priser, som  
måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, som  
indtræder inden leveringen.  
 
4. Indbytningspriser  
Skal Toyota Material Handling Danmark tage brugt materiel i  
bytte, bærer køber risikoen for det pågældende materiel frem  
til leveringen til Toyota Material Handling Danmark A/S. Alle  
indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det  
ibyttetagne er funktions-dygtigt, forskriftsmæssigt vedligeholdt  
og efterset indtil leveringen til Toyota Material Handling  
Danmark A/S.  
 
5. Levering  
Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig  
ordre er aftalt og samtlige oplysninger, der er nødvendige for  
ordrens gennemførelse foreligger. Mangler sådanne  
oplysninger, kan Toyota Material Handling Danmark A/S  
vælge at udsætte leveringstidspunktet tilsvarende med  
forsinkelsen i fremkomsten af oplysninger.  
 
Med mindre andet er aftalt, sker levering ex works sælgers  
lager i Danmark (Incoterms 2000)  
 
Toyota Material Handling Danmark A/S forbeholder sig ret til  
dellevering.  
 
I tilfælde af forsinkelser ud over 10 uger, kan køber sætte en  
frist på 4 uger for levering. Overskrides denne frist, kan køber  
hæve handlen.  
 
6. Betaling  
Betaling skal ske ved levering med mindre andet fremgår af  
ordrebekræftelser eller faktura. Hvis køber ikke kan modtage  
varen til aftalt tid og varen er klar til levering, forfalder  
købesummen til betaling uanset levering endnu ikke har fundet  
sted.  
 
Ved overskridelse af betalingstidspunktet pålægges morarenter  
med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra den 1. i måneden. 
 
Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen for  
noget krav.  
 
7. Ændring eller annullering af ordre 
Købers ændring i eller annullering af ordre efter modtagelse af 
rentalaftale/ordrebekræftelse i underskrevet stand koster, hvad der 
 
  

svarer til den faktiske omkostning, dog min. kr. 5.000,- ekskl.                
moms pr. maskine.  
 
For produkter med købspris under kr. 5000,- ekskl. moms  
pr. maskine aftales særskilt, afhængig af situationen. 
 
8. Ejendomsforbehold  
Såfremt hele købesummen ikke betales ved levering forbliver  
ejendomsretten til det leverede hos Toyota Material Handling  
Danmark A/S til fuld betaling er sket.  
 
9. Mangler og reklamation  
Ved levering skal køberen straks undersøge det leverede for  
at konstatere, om det leverede er i kontraktmæssig stand.  
Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt og senest  
den 5. arbejdsdag efter leveringen.  
 
Toyota Material Handling Danmark A/S har ret men ikke pligt  
til at afhjælpe eventuelle mangler ved reparation eller  
omlevering.  
 
10. Ansvarsbegrænsning  
Erstatningskrav over for Toyota Material Handling Danmark  
A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.  
 
Toyota Material Handling Danmark A/S hæfter ikke for  
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af  
aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af  
forsinkelse eller mangler ved det leverede.  
 
11. Ansvarsfrihed  
I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger  
hos Toyota Material Handling Danmark A/S eller dennes  
leverandører, hvoraf leverancen er afhængig samt i tilfælde af  
krig, blokade, karantæne, havari, ildsvåde eller andre  
uforudsete som forhindrer levering udsættes levering, så  
længe den pågældende hindring består uden dette medfører  
noget ansvar for sælger. Sælger kan i sådan tilfælde i stedet  
vælge at annullere ordren også uden ansvar for sælger.  
 
12. Produktansvar  
Toyota Material Handling Danmark A/S er ansvarlig for  
personskader efter bestemmelserne i produktansvarsloven,  
såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser  
begået af Toyota Material Handling Danmark A/S eller andre,  
Toyota Material Handling Danmark A/S har ansvaret for.  
Toyota Material Handling Danmark A/Ser ikke ansvarlig for  
skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens det  
solgte er i købers eller tredjemands varetægt.  
 
Toyota Material Handling Danmark A/S er ikke ansvarlig for  
indirekte skader og tab, herunder tabt fortjeneste og driftstab.  
 
I det omfang, Toyota Material Handling Danmark A/S i  
anledning af leverancen måtte blive pålagt produktansvar over  
for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Toyota Material  
Handling Danmark skadesløs i samme omfang, som ansvaret  
er begrænset ovenfor.  
 
13. Værneting og lovvalg  
Alle eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Retten i  
Vejle, Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten afhængig af  
sagens værdi og karakter.  
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14. Brugt truck klassifikation  
Klasse 1P - brugte trucks af meget god kvalitet:  
a) opfylder Toyota Material Handlings gældende sikkerhedskrav  
b) et gratis tryghedseftersyn efter 2 mdr. inkluderet  
c) reklamationsret: 6 måneder. 
 
Reklamationsretten er kun gældende, såfremt reparationen  
udføres af Toyota Material Handling Danmark A/S, samt at  
de i instruktionsbogen anviste serviceintervaller overholdes.  
Afhjælpningen omfatter såvel arbejdsløn som medgåede  
reservedele og eventuelle transportomkostninger, såfremt  
afhjælpning skal ske hos sælger efter sælgers valg.  
 
Forhold, som skyldes almindeligt slid på trucken f.eks. på  
drivbane/dæk, omfattes ikke af købers krav på afhjælpning.  
Efter afhjælpningsperiodens udløb har sælger ikke yderligere  
mangelansvar. 
  
Klasse 2P - brugte trucks af god kvalitet:  
a) opfylder Toyota Material Handlings gældende sikkerhedskrav  
b) et gratis tryghedseftersyn efter 2 mdr. inkluderet  
c) reklamationsret: 3 måneder. 
 
Reklamationsretten er kun gældende, såfremt reparationen  
udføres af Toyota Material Handling Danmark A/S, samt at  
de i instruktionsbogen anviste serviceintervaller overholdes.  
Afhjælpningen omfatter såvel arbejdsløn som medgåede  
reservedele og eventuelle transportomkostninger, såfremt  
afhjælpning skal ske hos sælger efter sælgers valg.  
 
Forhold, som skyldes almindeligt slid på trucken f.eks. på  
drivbane/dæk, omfattes ikke af købers krav på afhjælpning.  
Efter afhjælpningsperiodens udløb har sælger ikke yderligere  
mangelansvar.  
 
Klasse 3P - brugte køreklare trucks:  
a) opfylder Toyota Material Handlings gældende sikkerhedskrav  
b) et gratis tryghedseftersyn efter 2 mdr. inkluderet  
c) reklamationsret: 1 måned. 
 
Reklamationsretten er kun gældende, såfremt reparationen  
udføres af Toyota Material Handling Danmark A/S, samt at  
de i instruktionsbogen anviste serviceintervaller overholdes.  
Afhjælpningen omfatter såvel arbejdsløn som medgåede  
reservedele og eventuelle transportomkostninger, såfremt  
afhjælpning skal ske hos sælger efter sælgers valg.  
 
Forhold, som skyldes almindeligt slid på trucken f.eks. på  
drivbane/dæk, omfattes ikke af købers krav på afhjælpning.  
Efter afhjælpningsperiodens udløb har sælger ikke yderligere  
mangelansvar.  
 
Klasse 4D – brugte køreklare trucks - engros:  
a) opfylder Toyota Material Handlings gældende sikkerhedskrav 
     på leveringstidspunktet 
b) ingen reklamationsret  
c) test og køb – 5 dage fra levering 
 
Sælger påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler udover det  
i punkt a anførte. 
 
Lever maskinen ikke op til forventningerne kan maskinen 
returneres for sælgers regning indenfor 5 dage (test og køb).  
Kunden betaler blot fragt i forbindelse med levering af trucken. 
 
Er en eventuel reklamation af en sådan art at Toyota Material  
Handling vurderer at handelen ikke er rentabel, kan maskinen  
kaldes retur. I det tilfælde dækker Toyota Material Handling  
også fragt i forbindelse med levering af trucken. 
 
 

 
Klasse 5D – brugte trucks – en gros og eksport:  
a) som beset 
b) ingen reklamationsret 
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