Standardbetingelser for Dräger Sverige AB, Dräger Danmark A/S, Dräger Suomi Oy og Dräger Norge
AS – Dansk version

1

Anvendelsesområde, Generelt

1.1

Alle varer og tjenesteydelser (med undtagelse af til bygge- og anlægsvirksomhed, jf. pkt. 1.4), der
leveres af Dräger Sverige AB, henholdsvis Dräger Danmark A/S, Dräger Suomi Oy eller Dräger Norge
AS (herefter individuelt benævnt "Dräger") til juridiske enheder eller personer, der handler i kommerciel
kapacitet (herefter "kunden"), er udelukkende omfattet af disse standardbetingelser (i det følgende
benævnt "standardbetingelser"). De ovennævnte Drägerenheder har intet solidarisk ansvar over for
hinanden. Kunden indgår således alene aftale med den respektive Drägerenhed.

1.2

Hvor forskellige vilkår eller betingelser i det følgende er gældende for en eller flere af de ovennævnte
Dräger-enheder, er dette angivet i disse standardbetingelser som følger: "SE" for varer og
tjenesteydelser leveret af Dräger Sverige AB, "DK" til Dräger Danmark A / S, "FI" for Dräger Suomi Oy
og "NO" for Dräger Norge AS.

1.3

Eventuelle afvigelser fra disse standardbetingelser kræver skriftlig bekræftelse fra Dräger. Andre vilkår
eller betingelser fra kundens side gælder ikke, medmindre Dräger skriftligt har aftalt det. Disse
standardbetingelser gælder også, hvis Dräger leverer varerne og/eller tjenesterne uden forbehold og
kendskab til kundens afvigende vilkår og betingelser.

1.4

Medmindre andet er aftalt, skal Dräger levere alle varer- og tjenesteydelser til bygge- og
anlægsvirksomhed i henhold til for SE: Allmänna bestemmelser for byggeri, anlægs- og
installationsentreprenader AB04, for DK: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsområde AB92, for FI: Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot on RYHT 2000 RT,
og for NO: Norsk Standards bygge- og anlægskontrakt NS 8405. Disse skal dog suppleres subsidiært
af disse standardbetingelser.

2

Ydelsens omfang

2.1

Tilbud fra Dräger samt oplysningerne i markedsføringsmateriale, prislister og anden produktinformation
er altid uforpligtende. Ordrer betragtes kun som accepterede, hvis Dräger bekræfter det samme skriftligt
eller udfører ordren.

2.2

Begge parters erklæringer skal være gældende for ydelsen. Udtalelser om vægt og måling i prospekter
og tilbud skal være i overensstemmelse med den relevante parts bedste overbevisning. Dräger
forbeholder sig retten til rimelige afvigelser i præstationer og konstruktionsændringer. Funktionerne for
tilbudt software og moduler skal begrænses til beskrivelsen i ydeevnen. Desuden forbeholder Dräger
sig ret til at bruge komponenter, der er så gode som nye, eller som er blevet leveret så gode som nye.

2.3

Enhver henvisning til tekniske normer må kun udgøre en ydeevnespecifikation, forudsat at Dräger ikke
udtrykkeligt yder en garanti i form af en fuld garanti for overholdelse af en sådan teknisk norm. Såfremt
der ydes garantier med hensyn til kvalitet eller holdbarhed i forhold til aftalens genstand, skal dette
fremgå skiftligt ved aftalens indgåelse.

2.4

Dräger beholder uden begrænsning alle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og industrielle
ejendomsrettigheder i tegninger, tekniske dokumenter og andre data, oplysninger og dokumentation i
fysisk eller immateriel form, herunder i elektronisk form. Disse må ikke videregives til tredjemand uden
skriftligt samtykke.

3

Brug af software

3.1

Hvis software er inkluderet i leveringsomfanget, bevares alle rettigheder til knowhow og produkter, der
kan opnå beskyttelse af intellektuel ejendomsret (f.eks. opfindelser, ophavsret) af Dräger, uanset
forpligtelsen til at levere softwaren til kunde. Dräger kan anvende den knowhow, der er erhvervet i
forbindelse med aftalens gennemførelse, i sine kommercielle aktiviteter uden begrænsning.

3.2

Hvis software indgår i leveringsomfanget, skal Dräger give kunden en ikke-eksklusiv rettighed til samme
og, med forbehold for afsnit 3.8, en ikke-overdragelig brugsret.

3.3

Såfremt software leveres som en del i eller komponent af udstyr eller til bestemt udstyr, må kunden
medmindre andet er aftalt alene bruge softwaren med den specificerede hardware eller hardware leveret
sammen med softwaren. Brug af softwaren sammen med andet udstyr kræver Drägers udtrykkeligt
skriftligt samtykke, medmindre kunden alene midlertidigt anvender softwaren med udskiftningsudstyr af
samme type på grund af hardwarefejl.

3.4

Såfremt software leveres som en komponent i udstyr, kræver levering af brugerdokumentation
udtrykkelig skriftlig aftale. Levering af vedligeholdelses- og servicedokumentation skal under alle
omstændigheder kræve en separat skriftlig aftale. Hvis der leveres dokumentation, skal udtrykket
"software" i henhold til standardbetingelserne også omfatte sådan dokumentation.

3.5

Hvis Dräger ikke udtrykkeligt giver kunden en flerbrugerlicens modtager kunden alene en enkelt licens
til softwaren, dvs. kunden må alene bruge softwaren på kun ét stykke udstyr eller en arbejdsstation
samtidigt. Kunden må dog lave én sikkerhedskopi. I tilfælde af flerbrugerlicenser skal kunden overholde
Drägers instruktionerne om reproduktion og føre en oversigt over placeringen af alle reproduktioner.
Sådan oversigt skal efter anmodning fremsendes til Dräger.

3.6

Softwaren skal udelukkende leveres i maskinlæsbar form som objektkode.

3.7

Medmindre ufravigelig lovgivning finder anvendelse, må kunden ikke ændre, foretage reverse
engineering, oversætte, udtrække eller på anden måde forbinde softwaren med andre programmer.
Kunden må ikke fjerne alfanumeriske og andre mærker eller fabrikantoplysninger fra databærerne, især
ikke ophavsretlige bemærkninger. Kunden skal overføre samme uden ændringer til enhver
sikkerhedskopi.

3.8

En kunde, til hvem softwaren ikke er indrettet med henblik på kommerciel videresalg, må kun overføre
licensen i softwaren til tredjepart i forbindelse med det udstyr, som kunden har erhvervet sammen med
softwaren fra Dräger. I alle andre tilfælde må softwaren og/eller tildelte licenser alene overføres til
tredjepart med Dräger forudgående skriftligt samtykke. Ved overdragelse af en licens til en tredjepart
skal kunden sikre, at tredjemand ikke yder yderligere licenser i softwaren end dem, som Dräger har
givet til kunden, og at den pågældende tredjemand mindst er underlagt samme forpligtelser i forhold til
softwaren, som følger af kundens aftaler med Dräger. I tilfælde af videresalg kan kunden ikke beholde
nogen kopi af softwaren. Flerbrugerlicenser må kun videresælges i deres helhed. Kunden må ikke give
underlicenser. I tilfælde af videresalg er kunden ansvarlig for overholdelse af eventuelle eksportkrav og
skal holde Dräger skadesløs for samme.

3.9

Hvis der leveres tredjeparts software til kunden, dvs. software, som Dräger kun har en afledt licens til,
eller der leveres open source software, gælder desuden de vilkår og betingelser for samme, der er aftalt
mellem Dräger og dets licensgiver henholdsvis gælder for open source softwaren, mens sådanne vilkår
og betingelser skal have prioritet forud for bestemmelserne i dette afsnit 3. Dräger skal efter anmodning
sende sådanne vilkår og betingelser til kunden. Skulle sådanne vilkår og betingelser blive overtrådt af
kunden, har både Dräger og licensgiveren ret til at påberåbe sig eventuelle krav og rettigheder i eget
navn.

3.10 Kunden accepterer at gemme softwaren og enhver dokumentation omhyggeligt for at forhindre misbrug.
3.11 Dräger påtager sig ingen forpligtelser til at levere software service eller andre tjenester. Dette kræver
en separat aftale.

4

Priser, betalingsbetingelser, modregning, ret til tilbageholdelse

4.1

Medmindre andet er aftalt, er priserne ex-works. Prisen inkluderer ikke ekstra emballage (det vil sige
emballage, der er nødvendig til transport, og er i tillæg til komponenternes individuelle emballage) eller
levering. Hvis parterne dog har aftalt, at Dräger skal arrangere levering, skal dette i stedet ske i henhold
til DAP på kundens adresse (Incoterms 2010). Prisen skal da indeholde ekstra emballage. Aflæsning er
ikke inkluderet. Dräger forbeholder sig retten til at fakturere fragtomkostning til køber med mindre andet
er aftalt.

4.2

Lovpligtig merværdiafgift er ikke inkluderet.

4.3

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske mod faktura 20 dage efter fakturadato. Kunden skal bære
alle omkostninger i forbindelse med betaling. Betalinger foretages i den valuta, der er angivet i tilbuddet
eller den accepterede ordre. Rente på forsinkede betalinger skal påløbe med 10% p.a. fra forfaldsdagen,
indtil fuld betaling er sket.

4.4

Dräger forbeholder sig retten til at kræve forskudsbetaling eller sikkerhed svarende til fakturabeløb for
varerne, hvis der efter aftalens indgåelse opstår eller opdages omstændigheder, som bringer kundens
betaling i fare, eller i tilfælde af at levering af varer, materiale mv. og endelig færdiggørelse af projektet
er mere end 14 dage fra hinanden.

4.5

Hvis kunden anmoder om dag-til-dag eller anden ekstra hurtig forsendelse eller speciel levering af
bestilte varer, forbeholder Dräger sig ret til at opkræve kunden for ekstra forsendelsesomkostninger og
emballage i henhold til prisliste eller individuelle tilbud.

4.6

Kunden har kun ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning i det omfang, at modkravet
er ubestridt eller bekræftet i en endelig og bindende afgørelse. Anden ret til tilbagehold kan kun
påberåbes i det omfang, de er baseret på samme kontraktforhold. Tilbagehold, der sker pga. mangler,
kan kun ske i henhold til ovenstående krav og kun i rimeligt forhold til manglerne.

5

Forsendelse, pakning, risikoovergang

5.1

Medmindre andet er aftalt, skal Dräger levere varerne i henhold til det i afsnit 4 angivne.

5.2

Uanset hvordan leveringen foretages, skal risikoen for undergang og forringelse af varerne overgå til
kunden senest ved afsendelse af de dele, der skal leveres, selv om der er aftalt forudbetalt fragt levering,
og selv om der sker delleverancer eller Dräger har aftalt at levere andre ydelser, f.eks. levering,
montering, installation eller opstart.

5.3

Såfremt forsendelse er umulig uden, at det skyldes Drägers fejl, skal risikoen overgå til kunden ved
meddelelse om, at varerne er klar til forsendelse.

5.4

Hvis softwaren skal leveres via elektroniske kommunikation (fx via Internettet), skal risikoen overgå, når
softwaren forlader Dräger's kontrol.

6

Levering og leveringstid

6.1

Forudsat at det rimeligvist kan forventes af kunden, kan Dräger foretage delleverancer.

6.2

Overholdelse af frister for levering af varer og tjenesteydelser kræver, at alle kommercielle og tekniske
spørgsmål mellem Dräger og kunden er blevet afklaret, og at kunden har opfyldt alle de forpligtelser,
der påhviler denne, f.eks. vedr. levering af dokumenter, der skal leveres af kunden, eller vedr. andre
materialer, tilladelser eller frigivelser, eller vedr. betaling. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal
leveringstiden forlænges rimeligt. Dette dog gælder ikke, hvis Dräger er ansvarlig for forsinkelsen.

6.3

Leveringstiden anses for at være overholdt, hvis det relevante for levering har forladt fabrikken ved
leveringstidens udløb, eller hvis der er givet meddelelse om, at det er klar til forsendelse. I tilfælde af at
der skal ske formel accept, gælder acceptdatoen (undtagen i tilfælde af et legitimt afslag på at
acceptere), eller alternativt datoen for meddelelse om, at det relevante er klar til formel accept.

6.4

Levering forhindres ikke af, at der måtte udestå mindre justeringer eller tilføjelser, der ikke påvirker
varernes eller tjenesteydelsens funktion.

6.5

Fristen for levering af varer og tjenesteydelser skal med rimelighed forlænges i tilfælde af force majeure,
især i tilfælde af naturbegivenheder, mekaniske skader og andre driftsforstyrrelser, foranstaltninger
inden for rammerne af industrielle tvister, især strejke og lockout, og i tilfælde af uforudsete hindringer
og ukorrekt eller forsinket selvforsendelse, forudsat at Dräger ikke er ansvarlig herfor. Skulle den
pågældende levering eller tjeneste blive umuliggjort på grund af ovennævnte omstændigheder, kan
Dräger træde tilbage fra aftalen.

7

Ejendomsforbehold

7.1

I det omfang at det gyldigt kan vedtages beholder Dräger enhver ejendomsret til alle varer m.v., indtil at
Drager har modtaget fuld betaling for samme.

7.2

Kunden skal yde Dräger omfattende bistand til at beskytte Drägers ejendomsret til det leverede i henhold
til national lovgivning på leveringsstedet og bestemmelsesstedet som omhandlet i ovenstående aftale.

8

Reklamation om mangler, accept

8.1

Kunden skal undersøge leverancerne uden unødigt ophold efter modtagelsen for at fastslå eventuelle
kvantitative fejl og transportskader. I tilfælde af transportskader skal der udarbejdes en skadesrapport
for at sikre eventuelle erstatningskrav mod transportøren (post, jernbane, fragt agent osv.). Dräger skal
underrettes om en sådan skadesrapport uden unødig forsinkelse.

8.2

Latente mangler og andre mangler ved ydelsen skal i henhold til lovgivningen for hvert enkelt land (for
SE: Köplagen 1990: 931, for DK: Købeloven, LBK 140 af 17/02/2014, for FI: Kauppalaki, 27.3.1987 /
355 og for NO: Kjøpsloven, LOV-1988-05-13-27) meddeles Dräger skriftligt uden unødig forsinkelse
efter opdagelse.

8.3

Hvis kunden forhindres i at acceptere på grund af omstændighederne i afsnit 6.5 i
standardbetingelserne, skal acceptfristen i en rimelig konsekvens af samme forlænges sammen med
fristen for meddelelse om mangler i henhold til ovenstående afsnit.

8.4

Skulle forbedring, forarbejdning eller ændring af varer skyldes eller formel accept udtrykkeligt aftalt, skal
Dräger skriftligt underrette kunden om færdiggørelse og om, at varerne er klar til accept. Hvis accepten
forsinkes af årsager, som Dräger ikke er ansvarlig for, anses accept for at være givet 14 dage efter
skriftlig meddelelse om at leverancen er klar til accept. I dette tilfælde accepterer Dräger at meddele
kunden, at varerne anses for at være accepteret. Det samme gælder for delvis accept.

9

Ansvar for mangler

9.1

Såfremt der foreligger en mangel på varer eller tjenesteydelser, der leveres af Dräger, og hvis der er
givet meddelelse herom rettidigt i henhold til afsnit 8.2 i standardbetingelserne, skal Dräger efter eget
valg foretage reparation eller udbedring uden beregning eller omlevering ("Substitute Performance"),
forudsat at fejlen allerede var til stede ved risikoovergang. I tilfælde af en defekt i software kan Dräger
også levere en ny softwareudgivelse i stedet for reparation.

9.2

Der er ikke tale om en mangel, hvis varen er egnet til normal brug og viser den kvalitet, der er normal
for varer af samme art, og som kunne forventes af kunden. Kunden er især opmærksom på, at det ikke
er muligt med den nuværende state of the art teknologi at skabe software, der er helt fri for fejl.
Muligheden for at anvende engangsprodukter er begrænset til den første anvendelse. Desuden skal der
ikke være tale om mangler i fejlagtige monteringsanvisninger, hvis monteringen er udført uden
eventuelle fejl eller mangler. Skulle Dräger levere en vare, der er lidt anderledes eller levere et lidt andet
antal varer end aftalt i aftalen, skal dette ikke udgøre en kvalitativ mangel. Derudover er der ikke tale
om nogen kvalitativ mangel i tilfælde af uhensigtsmæssig eller ukorrekt brug, ukorrekt opbevaring,
fejlagtig montering eller opstart fra kundens eller tredjemand side, naturlig slidtage, fejlagtig eller
uagtsom håndtering, ukorrekt vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige driftsressourcer, mangelfuldt
konstruktionsarbejde, eller kemiske, elektrokemiske eller elektriske påvirkninger, som Dräger ikke er
ansvarlig for, softwarefejl, der ikke kan reproduceres, og i tilfælde af fejl, der ikke opstår i den sidste
softwareversion, der er leveret til kunden af Dräger, forudsat at Kunden med rimelighed kan forventes
at tolerere den sidste softwareudgivelse, der er leveret.

9.3

Kunden skal - med forbehold af aftalens indhold - give Dräger den nødvendige tid og mulighed for at
udføre alle de udbedringsforanstaltninger, der efter Drägers opfattelse måtte være nødvendige. I
særdeleshed skal kunden efter anmodning sende de leverede varer til Dräger eller et værksted, der
specificeres af Dräger fra sag til sag. Ellers skal Dräger fritages for ansvar for eventuelle følger. Fejl i
leveret software skal beskrives så detaljeret som. Kun i hastende tilfælde, hvor sikkerheden er i fare
eller for at forhindre urimeligt stor skade (i hvilket tilfælde Dräger skal meddeles dette straks) kan kunden
afhjælpe manglen selv eller sørge for, at denne afhjælpes af en tredjepart og kræve, at Dräger
refunderer eventuelle nødvendige udgifter.

9.4

Eventuelle krav fra kundens side vedr. de udgifter, der er nødvendige for udbedring, især transport-,
rejse-, arbejds- og materialeomkostninger, skal være udelukket i det omfang, at disse udgør en urimelig
byrde for Dräger, eller udgifterne forøges, fordi de leverede varer blev taget til et andet sted, end den
aftalte leveringsdestination. Desuden kan Dräger nægte at foretage udbedring, hvis dette ville være
forbundet med urimelige omkostninger.

9.5

Eventuelle udskiftede dele skal tilhøre Dräger.

9.6

Kunden kan ophæve aftalen, hvis udbedring ikke lykkes efter to forsøg, eller hvis Dräger efter en rimelig
eller aftalt frist ikke har foretaget omlevering. Hvis kriterierne for ophævelse ellers er opfyldt, men
manglen alene er uvæsentlig, kan kunden kun forlange forholdsmæssigt afslag. I alle andre tilfælde er
kundens ret til forholdsmæssigt afslag udelukket. Afsnit 11 i disse standardbetingelser gælder i øvrigt
for erstatningskrav.

9.7

Hvis kunden eller en tredjepart foretager ukorrekte reparationer, er Dräger ikke ansvarlig for eventuelle
følgevirkninger. Det samme gælder for eventuelle ændringer af de leverede varer, der udføres uden
Drägers forudgående samtykke og for enhver softwareudvidelse, der udføres af kunden eller en
tredjepart ud over den grænseflade, der leveres af Dräger. Hvis der sker ukorrekt brug, reparation eller
modifikation i løbet af en garantiperiode, ophører garantien automatisk.

9.8

Kunden kan ikke påberåbe sig krav vedr. mangler for så vidt, at kunden er bekendt med manglen ved
aftalens indgåelse, eller er uvidende om samme som følge af grov uagtsomhed, medmindre manglen
er svigagtigt skjult af Dräger, eller Dräger har ydet en kvalitetsgaranti vedrørende manglen.

9.9

Bortset fra komponenter, der er så gode som nye, eller som er blevet leveret så gode som nye, er ansvar
for fejl og mangler udelukket for brugte leveringsvarer, der er omfattet af afsnit 11.

9.10 Krav fra kundens side om mangler i henhold til dette afsnit 9 er tidsbegrænset til tolv (12) måneder efter
levering i tilfælde af køb af varer og aftale om arbejdsydelser eller – hvis aftalt - opstart af den leverede
vare eller accept af ydeevne.

9.11 Kunden og de, der måtte indtræde i dennes rettigheder, kan ikke rette andre eller yderligere krav vedr.
kvalitative mangler end de mulige krav, som er reguleret i dette afsnit eller i afsnit 11, og alle sådanne
yderlige krav vedr. kvalitative mangler er således udelukket.

10

Industriel ejendomsret og ophavsret, mangler i ejendomsret

10.1 Medmindre andet er aftalt, skal Dräger kun levere leverancen til leveringsstedet fri for intellektuelle
ejendomsrettigheder og tredjeparts ophavsret ("Immaterielle Rettigheder"). Hvis en tredjemand gør
berettigede krav gældende mod kunden på grundlag af overtrædelse af Immaterielle Rettigheder ved
leverancer foretaget af Dräger og anvendt i overensstemmelse med aftalen, skal Dräger være ansvarlig
over for kunden i den periode, der er angivet i afsnit 9.10 i standardbetingelserne og i overensstemmelse
med følgende bestemmelser.
10.2 Dräger skal efter eget valg og for egen bekostning enten arrangere en licens til de relevante tjenester,
ændre dem således, at den pågældende Immaterielle Rettighed ikke overtrædes eller udskifte dem.
Skulle Dräger ikke kunne gøre det på rimelige vilkår, har kunden ret til at ophæve eller ret til
forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med afsnit 9.6 i standardbetingelserne. Afsnit 12 i
standardbetingelserne gælder vedr. mulige erstatningskrav. Ovennævnte forpligtelser for Dräger
gælder alene, hvis kunden skriftligt og uden unødigt ophold underretter Dräger om de påstande, som
tredjemand gør gældende, ikke anerkender nogen overtrædelse over for tredjemand, og Dräger
beholder den fulde ret til alle anbringender og påstande i et muligt forsvar og/eller forligsforhandlinger.
Hvis kunden ophører med at anvende tjenesten, skal den underrette tredjemand om, at ophør af brug
ikke udgør en anerkendelse af overtrædelse af Immaterielle Rettigheder.
10.3 Kundens krav udelukkes, hvis kunden er ansvarlig for krænkelsen af Immaterielle Rettigheder og/eller
hvis overtrædelsen af Immaterielle Rettigheder er forårsaget af kundens krav ved en ansøgning, som
ikke kan forudses af Dräger, ved en ændring foretaget af kunden eller på dennes vegne, og ved brug af
tjenesten i forbindelse med produkter, der ikke leveres af Dräger.
10.4 Standardbetingelserne i afsnit 9 finder tilsvarende anvendelse på eventuelle andre retlige mangler i
ejendomsret. Erstatningskrav fra kundens side skal være baseret på afsnit 11 i disse
standardbetingelser.
10.5 Alle andre krav fra kundens side mod Dräger eller dets agenter m.v. vedrørende ejendomsretlige
mangler ud over de, der er omfattet af dette afsnit 10, er udelukket.

11

Behandling af persondata

11.1 I det omfang, at aftalen kræver, at Dräger behandler persondata, skal Drägers Privacy Policy være
gældende. Denne Privacy Policy er tilgængelig på Drägers website.

12

Ansvar

12.1 Dräger er ansvarlig i overensstemmelse med de relevante ufravigelige lovbestemmelser i tilfælde af
forsætlig adfærd, grov uagtsomhed fra ledende organer eller ledende medarbejdere, uagtsom skade på
liv, lemmer eller helbred, defekter, der er svigagtigt skjult af Dräger eller hvis fravær blev garanteret af
Dräger, samt i tilfælde af mangler i leverede varer i det omfang præceptivt ansvar for person- og
ejendomsskade for privat brug følger af den respektive nationale lovgivning (for SE:
Produktansvarslagen (1992: 18) for DK: Produktansvarsloven (LBK nr. 261 af 20/03/2007, for FI:
Tuotevastuulaki (17.8..1990 / 694) og for NO: Produktansvarsloven (LOV-1988-12.23.104)).
12.2 Kunden skal træffe alle nødvendige og rimelige foranstaltninger for at forhindre eller begrænse skader.
Kunden skal især sørge for regelmæssig sikkerhedskopiering af programmer og data. Derfor er Dräger

kun ansvarlig for rekonstruktion af data i henhold til kravene i afsnit 12.1 og 12.2, hvis kunden har sikret,
at sådanne data kan rekonstrueres fra andet datamateriale med rimelige anstrengelser og for rimelige
omkostninger.
12.3 Drägers og Drägers repræsentanters, agenters og andre transporthaveres erstatningsansvar og ansvar
for anden økonomisk kompensation, end hvad der er omfattet af dette afsnit 12 er - uanset
retsgrundlaget hertil - udelukket.

13

Sikkerhedsbestemmelser og bortskaffelse af varer

13.1 Kunden skal være ansvarlig for overholdelse af gældende regulativer, forskrifter og
sikkerhedsbestemmelser, især med hensyn til adgang, installation, drift, vedligeholdelse og reparation
af de leverede varer og accepterer at overholde dem, samt for korrekt bortskaffelse af hele eller dele af
varerne. Kunden skal skadesløs- og friholde Dräger for ethvert krav som følge af kundens manglende
overholdelse af førnævnte bestemmelser.

14

Værneting og gældende lov

14.1 Værneting er følgende domstole: I forbindelse med tvister mellem kunden og Dräger Sverige AB:
Gøteborg, i forbindelse med tvister mellem kunden og Dräger Danmark A/S: København, i forbindelse
med tvister mellem kunden og Dräger Suomi Oy: Helsinki, og i forbindelse med tvister mellem kunden
og Dräger Norge AS: Oslo. Dräger kan efter eget skøn også henvende sig til anden domstol med
kompetence på kundens hjemsted.
14.2 Disse standardbetingelser er underlagt lovgivningen i hvert enkelt land. Anvendelse af FN-konventionen
om international handel med varer (CISG) finder dog ikke anvendelse, og er således udelukket.

