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Købsaftale  
om levering af 

ultralydsapparater til 
UCL 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aftalens Parter 
Aftalen er indgået mellem: 

 

 

 

 

 

 

Levering og omfang 

Leverandøren leverer 3 stk. ultralydsapparater af modellen [model]. Levering sker efter aftale og 
hurtigst muligt, dog senest ultimo 2022.    

 
 

Pris 

Alle priser er angivet eksklusiv moms og inkl. alle afgifter, omkostninger, gebyrer, m.v. 

Den samlede pris andrager: [beløb] kr. excl. moms.  

 
Ejendomsret  
Leverandøren har ejendomsretten til de solgte enheder indtil hele købssummen er betalt.  

 
Betaling 
 
Afregning sker ved fremsendelse af faktura via EAN 5798000559684. 

 
Der er nedenstående krav til fakturaer: 
 

 Leverandørens CVR nr. skal fremgå tydeligt af fakturaen 

 Der skal være både fakturerings og leveringsadresse på fakturaen 

 Tydelig fakturadato og fakturanr. 
 

UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole  (UCL ) 
Niels Bohrs Alle 1 
5230 Odense M 

CVR nr.: 30859480    

[Leverandør] 
[Adresse] 
[Postnr. og by] 
[CVR nr.:]   
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 Retvisende beskrivelse af det leverede 

 Pris på det leverede 

 Momsbeløb 

 Formatet på de elektroniske fakturaer skal være udformet i OIOUBL format 

 Bankkonto 

 Der skal fremgå en reference/indkøber på alle fremsendte fakturaer 
 
UCL sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser senest 30 dage efter fremsendelse af 
korrekt faktura jf. gældende krav til nemfaktura. Falder sidste rettidige betalingsdag ikke på en 
bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være den rettidige betalingsdag. 
 
 
Garanti  
Der ydes [antal] års garanti på installationen.  
 
 
 
 
Ved underskrift accepteres i øvrigt Salgs- og Leveringsbetingelser.  
 

Underskrift 

 

For kunden      For leverandøren  
Dato:       Dato: 
  
_______________________________  _______________________________ 
UCL Erhvervsakademi og    [Leverandør]  
Professionshøjskole    [Kontaktperson] 
Ole Hjort Willatzen, Økonomichef 
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Aftalens salgs- og leveringsbetingelser 

Disse almindelige salgs-  og leveringsbetingelser gælder for alle leverance af ultralydsapparater 
leveret  af Leverandøren til UCL. 

 
Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende i forholdet mellem Leverandøren og UCL, 
medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Det er Leverandøren, som skal bevise, at andet end disse 
Leveringsbetingelser er aftalt. UCL er ikke bundet af vilkår fremsat af Leverandøren, som afviger fra 
Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Parterne.  

 
1. Ordrebekræftelse 

 
Tilbud fra Leverandøren er først accepteret, når UCL skriftligt, herunder elektronisk, har accepteret 
tilbuddet.   

 
2. Leveringstider og forsinkelse 

 
Overholdes aftalte leveringstider ikke, anses dette som misligholdelse af Aftalen, og kan i givet fald 
føre til ophævelse af denne med øjeblikkelig virkning. 
 
Oplever Leverandøren udfordringer med opfyldelse af en aftalt leverance, skal UCL straks det 
kommer til Leverandørens kendskab, underrettes herom.  

 
3. Priser 

 
Pris er angivet eksklusive moms og inkl. alle afgifter og gebyrer. Ekstra gebyrer af enhver art 
accepteres ikke, med mindre der foreligger forudgående aftale herom.  

 

4. Leverance 
 
Leverandøren forpligter sig til at kunne levere varer jf. det i annonceringens kravspecifikation 
anførte.  

 
 

6. Transport af rettigheder og pligter 
 
Parterne er ikke berettigede til at overdrage rettigheder og pligter i henhold til Aftalen til 
tredjemand uden forudgående aftale med den anden Part.   

 

7. Reklamationer 

Reklamationsretten følger de almindelige regler for reklamation.  

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes 
skriftligt til Leverandøren. 

 

8. Force majeure 

Leverandøren er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af tøj og 
merchandise, og  er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket 
levering, der skyldes omstændigheder, som ligger uden for Leverandørens rimelige 
kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, 
lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved, eller mangler ved 
leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. 
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9. Tvister 

Eventuelle tvister mellem Parterne, som udspringer af eller i relation til denne Aftale, afgøres efter 
dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetingsbestemmelser, men forsøges 
først og fremmest løst i mindelighed.  

 
Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive tilsidesat, vil de 
øvrige forblive opretholdt som grundlag for Parternes aftale. 


