VILKÅR FOR AMO's KØBSORDRER
1. Definitioner. “AMO” skal forstås som Abbott Medical Optics Denmark ApS;
“Købsordre” skal forstås som aftalen mellem AMO og Sælger vedrørende AMO's ordre afgivet på
varer eller serviceydelser, der indeholder detaljerede oplysninger om de varer eller
serviceydelser, der skal leveres. "Købsordre" omfatter disse Købsvilkår. Købsordren og en
eventuel Specifikation udgør de samlede vilkår for parternes aftale.
“Specifikation(-en)” skal forstås som et dokument udstedt eller formidlet til Sælger inden levering
af de varer eller serviceydelser, de er anført i Købsordren, og som identificerer eller specificerer
mængde, type, ydelseskrav, standarder eller andre kvantitative eller kvalitative krav til de
pågældende varer eller serviceydelser.
“Sælger” skal forstås som sælgeren af de varer eller serviceydelser, der er anført i Købsordren.
2. Accept. Uanset eventuelle angivelser, meddelelser eller aftaler om det modsatte udgør
Sælgers skriftlige bekræftelse af Købsordren, afsendelse af eventuelle varer i henhold til
Købsordren eller levering af eventuelle serviceydelser i henhold til Købsordren Sælgers accept af
alle de vilkår, der er anført i Købsordren og en eventuel Specifikation. Såfremt nogen af vilkårene
i Købsordren og/eller en eventuel Specifikation ikke kan accepteres, SKAL SÆLGER
SKRIFTLIGT UNDERRETTE AMO HEROM ved modtagelse af Købsordren eller en eventuel
Specifikation og tilbageholde levering af varerne eller serviceydelserne indtil forholdet er bragt i
orden ved skriftlig aftale mellem parterne.
3. Aftalens fuldstændighed. Købsordren og en eventuel Specifikation udgør den fuldstændige
aftale mellem Sælger og AMO. Købsordren og en eventuelle Specifikation må ikke ændres uden
forudgående skriftlig aftale med AMO. Der kræves forudgående skriftligt samtykke fra AMO ved
eventuel udskiftning, ændring eller delvis levering af varer eller serviceydelser i henhold til
Købsordren og/eller en eventuel Specifikation.
4. Garanti. Køber erklærer og garanterer, (a) at de heri beskrevne varer og/eller serviceydelser
leveres i overensstemmelse med gældende lovgivning og i overensstemmelse med Købsordren
og eventuelle gældende Specifikationer, (b) at eventuelle leverede varer er nye, af
tilfredsstillende kvalitet og fri for fejl og mangler i design og håndværksmæssig udførelse, og (c)
at eventuelle serviceydelser leveres med fornøden dygtighed, omhu og hurtighed og i
overensstemmelse med AMO's instrukser.
5. Mangelfulde Varer. Alle leverancer af varer skal ledsages af en følgeseddel, der indeholder
Købsordrenummer, varenumre samt leveret mængde. Når varer modtages i løs vægt, skal nettoog bruttovægt være anført på emballagen eller containeren. Alle varer kontrolleres og kan
afvises, (a) hvis de ikke er i overensstemmelse med Købsordren og/eller en eventuel
Specifikation, (b) hvis de ikke er leveret rettidigt, eller (c) hvis der er ikke er leveret en
tilstrækkelig mængde. Varer kan afvises uanset om der måtte være betalt forud herfor. Der kan
kvitteres for Varer som ikke-kontrollerede, i hvilket tilfælde AMO skal underrette Sælger om en
eventuel afvisning af varer så hurtigt som det med rimelighed er muligt. Afviste varer vil blive
returneret for Sælgers regning, og alle hermed forbundne løn- og emballeringsomkostninger
afholdes af Sælger. I tilfælde af afvisning af varer kan AMO efter eget skøn og uden præjudice for
eventuelle øvrige rettigheder, som AMO måtte have, anmode om levering af erstatningsvarer
eller annullere ordren helt eller delvist uden ansvar over for Sælger. Varer, der er returneret som
mangelfulde, må ikke udskiftes med erstatningsvarer uden skriftlig tilladelse fra AMO. Afviste
varer er for Sælgers risiko, så snart der er givet meddelelse om afvisning til Sælger, uanset om
varerne måtte være i AMO's besiddelse. AMO er ikke forpligtet til at betale for afviste varer.
Såfremt der er betalt forud for varerne, skal Sælger efter anmodning omgående godtgøre AMO
det fulde beløb (evt. inkl. moms).
6. Mangelfulde serviceydelser. Er AMO af den rimelige overbevisning, at serviceydelser
omfattet af Købsordren eller en eventuel Specifikation er leveret på anden måde end i
overensstemmelse med Købsordren eller en eventuel Specifikation eller uden fornøden
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dygtighed, omhu og hurtighed, kan AMO efter eget valg enten kræve omgående omlevering af de
mangelfulde serviceydelser for Sælgers regning eller annullere ordren helt eller delvist uden
ansvar over for Sælger. AMO er ikke forpligtet til at betale for afviste serviceydelse. Såfremt der
er betalt forud for serviceydelserne, skal Sælger efter anmodning omgående godtgøre AMO det
fulde beløb (evt. inkl. moms).
7. Sælgers medarbejdere. Sælger skal sikre, at alle medarbejdere, der udfører arbejde
vedrørende levering af varer eller serviceydelser i henhold til Købsordren eller en eventuel
Specifikation, har de fornødne kvalifikationer og den fornødne erfaring. Hvis det i henhold til
Købsordren er nødvendigt for Sælgers medarbejdere at gå ind på sites, der kontrolleres af AMO,
skal de pågældende medarbejdere overholde de sikkerhedsregler og -krav, som AMO har fastsat
for sitet. Sælger skal efter rimelig anvisning fra AMO fjerne eller forhindre sine medarbejdere i at
få adgang til et sådant site og derefter udskifte medarbejderne for egen regning.
8. Skadesløsholdelse. Sælger accepterer hermed at godtgøre og holde AMO skadesløs for
ethvert direkte og indirekte (i) tab, (ii) hæftelse, (iii) erstatning, (iv) omkostning, og (v) udgift, som
AMO måtte blive påført, og/eller (v) krav, som måtte blive fremsat over for AMO: (a) der måtte
opstå som følge af mangelfulde varer eller mangelfulde serviceydelser i henhold til Købsordren
eller en eventuel Specifikation, (b) der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Sælgers
manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Købsordren eller en eventuel Specifikation,
eller (c) der måtte opstå som følge af dødsfald eller personskade blandt Sælgers medarbejdere,
mens disse leverer varer eller serviceydelser til AMO. Sælger skal efter anmodning fra AMO
imødegå ethvert krav, der er omfattet af garantien. Sælger er dog ikke i medfør af dette pkt. 8
berettiget til at give nogen indrømmelser på AMO's vegne eller indgå forlig uden AMO's
forudgående skriftlige samtykke.
9. Priser og Betaling. AMO skal betale Sælger den pris, der er angivet i Købsordren i
overensstemmelse med de deri indeholdte vilkår. Såfremt der ikke er anført nogen pris for
varerne eller serviceydelserne, opkræves AMO den pris, som Sælger senest har opgivet (eller
opkrævet) hos AMO for de samme eller tilsvarende varer eller serviceydelser, eller den aktuelle
markedspris, alt efter hvad der er lavest, og denne pris omfatter alle omkostninger og udgifter,
der måtte påløbe indtil varerne er i AMO's besiddelse.
10. Fakturering. AMO er ikke forpligtet til at betale for fakturaer, der måtte blive udstedt for andet
end AMO's officielle ordrer i overensstemmelse med vilkårene i Købsordren. Medmindre andet er
angivet i Købsordren, forfalder fakturaer til betaling tredive dage efter den seneste af følgende
datoer: (i) fakturadatoen og (ii) datoen for levering af alle varer til den adresse, der er angivet i
Købsordren, og/eller endelig levering af alle serviceydelser. Såfremt der opstår spørgsmål
vedrørende fakturaen, har AMO ret til at tilbageholde betaling af det fakturerede beløb, indtil
spørgsmålet er afklaret, og i denne periode sker der ikke nogen forhøjelse af eller opkræves
renter af det fakturerede beløb. Såfremt der foretages dellevering af varer eller etapevis levering
af serviceydelser, kan Sælger fakturere hver dellevering eller etapevis levering særskilt. Sælger
må ikke udstede yderligere fakturaer for skatter, afgifter eller lignende beløb.
11. Ejendomsret til Varer. Ejendomsretten til alle varer i henhold til Købsordren overgår til AMO
ved det tidligste af følgende: (a) ved AMO's betaling af eventuelle afbetalingsbeløb, der er angivet
i Købsordren, eller (b) når AMO fysisk modtager varerne, uanset om betaling herfor er sket eller
er forfaldet.
12. Risiko. Varerne opbevares for Sælgers risiko indtil AMO kvitterer for modtagelse heraf
(uanset om ejendomsretten måtte være overgået tidligere).
13. Overholdelse af lovgivning. Sælger garanterer, at varer eller serviceydelser, der skal
leveres i henhold til denne Aftale, leveres i overensstemmelse med al gældende lovgivning
herfor.
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14. Forsikring. Sælger skal tegne tilstrækkelig forsikring til at dække sit potentielle ansvar i
henhold til Købsordren eller en eventuel Specifikation og skal efter anmodning omgående forsyne
AMO med dokumentation for en sådan forsikring. Vedrører Købsordren serviceydelser, skal
Sælger opretholde en arbejdsgiveransvarsforsikring.
15. Immaterielle Rettigheder Sælger garanterer, at der ikke er nogen patenter, varemærker,
ophavsrettigheder eller øvrige immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke-registrerede), der
krænkes (a) af de varer, der sælges i henhold til denne aftale, og ethvert element heraf, den
anvendte produktionsmetode samt brug af varerne på sædvanlig vis eller på den måde, der
foreslås eller anbefales af Sælger, eller den måde hvorpå AMO har til hensigt at anvende
varerne, hvilket er Sælger bekendt, og (b) af de serviceydelser, som Sælger leverer i henhold til
Købsordren eller en eventuel Specifikation, og Sælger accepterer at godtgøre AMO og AMO's
medarbejdere for alle direkte eller indirekte: (i) tab; (ii) erstatningsansvar; (iii) skader; (iv)
omkostninger; (v) udgifter og/eller (v) krav som følge af en påstand eller sag om krænkelse,
forudsat at AMO giver Sælger meddelelse herom og giver Sælger mulighed for at imødegå,
forlige eller på anden vis bringe påstanden eller sagen til ophør. Dog er Sælger ikke i medfør af
pkt. 15 berettiget til at give indrømmelser i denne forbindelse uden AMO's forudgående skriftlige
samtykke.
16. Fortrolige oplysninger. Sælger accepterer at hemmeligholde alle metoder, processer,
teknikker, forretningspraksis, formler, forbindelser, sammensætninger, organismer, udstyr,
forskningsdata, markedsføring og salgsinformation, kundelister, planer (“Fortrolige Oplysninger”),
knowhow og forretningshemmeligheder (“Forretningshemmeligheder”) ejet af AMO eller i AMO’s
besiddelse og videregivet til Sælger som følge af Købsordren eller en eventuel Specifikation.
Sælger må ikke bruge Fortrolige Oplysninger eller Forretningshemmeligheder til eget eller andres
formål (undtagen i det omfang der er nødvendigt for at opfylde forpligtelserne i henhold til
Købsordren eller en eventuel Specifikation) eller videregive sådanne oplysninger til en person
uden AMO’s forudgående skriftlige samtykke. Denne hemmeligholdelsesforpligtelse gælder (i) for
Forretningshemmeligheder på ubestemt tid, og (ii) for Fortrolige Oplysninger i ti år fra datoen for
Købsordren eller indtil offentliggørelse af de Fortrolige Oplysninger på anden vis end ved
misligholdelse af Sælgers hemmeligholdelsesforpligtelser i henhold til Købsordren.
17. Ophævelse som følge af misligholdelse. Hele eller dele af Købsordren kan annulleres af
AMO uden ansvar over for Sælger, såfremt afsendelse eller levering af varer eller serviceydelser
ikke sker senest den dato, der er angivet nedenfor, eller sker på anden vis end i
overensstemmelse med pkt. 13 ovenfor.
18. Rabatter, øvrige krav. Eventuelle kontante rabatter og kreditperioder beregnes med start fra
AMO's modtagelse af faktura eller varer eller levering af serviceydelser, alt efter hvad der er
senest. Såfremt AMO fremsætter et krav vedrørende de heri beskrevne varer eller
serviceydelser, har AMO ret til at tilbageholde eller fratrække beløbet fra det beløb, der på det
tidspunkt eller efterfølgende er forfaldent, og dette beløb forfalder ikke før det pågældende krav
er afklaret.
19. Renter. AMO skal under ingen omstændigheder betale renter af forfaldne beløb.
20. Underforståede kontraktvilkår. Denne Købsordre eller en eventuel Specifikation skal ikke
fortolkes som om de(n) udelukker betingelser, garantier eller vilkår med hensyn til kvalitet,
egnethed eller egnethed til et bestemt formål af varer eller serviceydelser leveret i henhold til
Købsordren eller en eventuel Specifikation, der måtte være underforståede i Købsordrens vilkår i
henhold til Sales of Goods Act 1979, Supply of Goods and Services Act (1982) eller andre
relevante love.
21. Lovvalg. Købsordren og eventuelle tvister i forbindelse hermed (herunder krav eller tvister
uden for kontrakt) reguleres af og fortolkes i henhold til dansk ret. Københavns Byret er aftalt som
eksklusivt værneting i første instans.
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22. Afkald. AMO's manglende håndhævelse af disse vilkår skal ikke fortolkes som et afkald på
AMO's rettigheder i henhold til vilkårene.
23. Underleverandører. Sælger må ikke uden AMO's skriftlige tilladelse overlade leveringen af
Købsordren eller en eventuel Specifikation eller nogen del heraf til underleverandører.
Misligholdelse af denne bestemmelse berettiger AMO til at annullere Købsordren helt eller delvist.
24. Ansvar og hæftelse. Købsordren eller en eventuel Specifikation forhindrer ikke Parterne i at
udøve deres rettigheder i tilfælde af død eller personskade som følge af den anden Parts
forsømmelighed. De rettigheder og beføjelser, der gælder i henhold til Købsordren, er
akkumulerende og udelukker ikke andre rettigheder og beføjelser i medfør af lovgivning eller
andet.
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