
 

 
 
Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 

 

 

1. Generelt 
1.1. Virksomhedsoplysninger 
  Navn: Oldebjerg A/S 
  CVR-nr.: 26 37 52 23 
  Adresse: Industrivej 2 
  Postnr.: 4180 Sorø 
  E-mail: info@oldebjerg.dk 
  Faktura: faktura@oldebjerg.dk 
  Telefon: +45 5784 9023 
 
1.2. Fysiske lagre og butikker 

Oldebjerg A/S 
Lager Øst 
Industrivej 2 
4180 Sorø 
Åbningstider: Mandag – fredag kl. 06:30 – 16:00 
 
Oldebjerg A/S 
Lager Vest 
Elkjærvej 8 
8230 Åbyhøj 
Åbningstider: Mandag – fredag kl. 06:30 – 16:00 

 

2. Gyldighed og anvendelsesområde 
2.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Oldebjerg A/S 

(benævnt ”Sælger”) og den direkte hos Sælger købende kunde (benævnt 
”Køber”) for alle tilbud, køb, ordrer og leverancer, inklusive køb foretaget og 
ordrer afgivet på Sælgers webshop oldebjerg.dk (benævnt ”Webshoppen”), 
medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Sælger og Køber (under ét benævnt 
”Parterne”) og skriftligt accepteret af Sælger. 

2.2. Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse uden ændringer, tilføjelser 
eller tillæg og går forud for Købers egne eventuelle forretningsbetingelser og 
Købers eventuelle forpligtelser over for og aftaler med tredjepart, der alle er 
Sælger uvedkommende og uden retsvirkning over for Sælger. 

 

3. Tilbud 

3.1. Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg. 
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3.2. Afgivne tilbud kan, forud for Købers accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt 
forudsætningerne for Sælger ændrer sig væsentligt. 

3.3. Køber henvises til at følge eventuelle bruger- og installationsvejledninger, 
kataloger og brochurer, der er leveret med varen, og til selv at indhente 
fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde 
for de købte varer. 

3.4. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af bruger- og 
installationsvejledninger, kataloger, brochurer samt øvrige informationer, 
herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Sælgers leverandører. 

3.5. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig 
vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i 
forbindelse med køb af varer fra Sælger. 

3.6. Ved køb på Webshoppen er der først indgået en bindende aftale, når aftalen er 
bekræftet af Sælger, og Køber har modtaget en ordrebekræftelse. 

 

4. Priser 
4.1. Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt 

ordrebekræftelse.  
4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, er alle priser eksklusiv fragt, emballage, 

moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr. 
4.3. Oplysninger i produktinformation eller prislister er alene vejledende. Sælger er 

alene bundet af priser og produktspecifikationer, der udtrykkeligt fremgår af eller 
er henvist til i ordrebekræftelsen. 

4.4. Sælger forbeholder sig ret til løbende og uden varsel at foretage prisændringer i 
prislister og tilbud, såfremt intet andet er skriftligt aftalt. 

4.5. Såfremt der inden varens afsendelse pålægges Sælger nye eller forøgede 
omkostninger, bl.a. som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, 
valutakurser, råvarepriser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandøren, 
forbeholder Sælger sig ret til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom 
skal fremsættes til Køber inden varens afsendelse. 

 
5. Fragt og levering 

5.1. Sælger tilbyder afhentning på Sælgers fysiske lagre samt levering i Danmark 
med Danske Fragtmænd eller egen vognmand (kun Sjælland). Til Bornholm, 
Færøerne, Grønland og udlandet kan levering kun ske efter særlig aftale. 

5.2. Levering sker fra Sælgers lager eller ab fabrik, medmindre andet skriftligt er 
aftalt. I forbrugerkøb anses leveringen sket ved levering på forbrugerens 
angivne leveringssted. 

5.3. Leveringsstedet er Købers adresse, medmindre andet fremgår af 
ordrebekræftelsen. 

5.4. Sælger pålægger et transportbidrag ved levering. Transportbidraget beregnes 
efter ladmeter, volumen eller vægt, afhængig af varens beskaffenhed og den 
valgte leveringsmetode, og afregnes efter gældende takster. Sælger kan, efter 
Købers ønske, give et estimat på transportbidragets størrelse i forbindelse med 
tilbudsafgivelse. 

5.5. Opgivne leveringstidspunkter er vejledende og fastsat efter bedste skøn, og kan 
således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. Udskydes det 



 

aftalte leveringstidspunkt med en rimelig frist, anses levering for rettidig, og 
giver således ikke Køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.  

5.6. Udskydes det aftalte leveringstidspunkt med mere end en rimelig frist, har 
Køber ret til enten at forlange det bestilte leveret eller hæve aftalen, idet sådan 
forsinkelse anses for væsentlig. Ophævelse skal i så fald ske straks og 
foretages skriftligt. 

5.7. For ikke lagerførte varer, der er specielt hjemtaget på Købers foranledning 
og/eller specialproduceret efter Købers tegninger og mål (benævnt 
”Skaffevarer”), fastsættes leveringstidspunktet efter Sælger og Sælgers 
leverandørs bedste skøn. Det estimerede leveringstidspunkt er ikke bindende, 
og forsinkelse berettiger ikke Køber til at hæve købet eller kræve 
erstatningsleverance, så længe Sælger kan godtgøre, at levering faktisk vil 
finde sted. Eventuel udskydelse af det fastsatte leveringstidspunkt meddeles til 
Køber hurtigst muligt efter at Sælger har fået kendskab hertil. 

5.8. I forbrugerkøb kan Køber i de i punkt 5.5, 5.6 og 5.7 nævnte tilfælde, gøre 
misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til Købelovens præceptive regler. 

5.9. Såfremt forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold 
til punkt 9 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes Købers handling eller 
undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang det pågældende omtalte 
forhold begrunder det eller i øvrigt, hvori det efter omstændighederne skønnes 
rimeligt. Leveringstiden forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer 
efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringsfrist. 

5.10. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 5.6 er Køber maksimalt berettiget til at 
kræve allerede erlagt købesum retur fra Sælger. Sælgers erstatningsansvar er 
således begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke 
kompensation for hverken direkte eller indirekte tab af nogen art, såsom 
driftstab, avancetab, tab af omsætning, meromkostninger til arbejdsløn eller 
dagbøder til tredjepart. Bestemmelserne i den generelle ansvarsbegrænsning i 
punkt 12 finder tilsvarende anvendelse. 

 
6. Ejendomsret 

6.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til Varen, indtil hele købesummen samt 
eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af Køber, eller der er 
stillet betryggende sikkerhed. 

 
7. Mangler og reklamation 

7.1. Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af Varen. 
Reklamation skal ske skriftligt inden de i punkt 7.2 og 7.3 nævnte frister. 
Manglende rettidig reklamation medfører, at Køber er afskåret fra at gøre 
indsigelser gældende. 

7.2. Købers reklamation over mangler af enhver art, herunder forringelse, manko 
eller beskadigelse af det leverede, skal ske straks ved Varens modtagelse. For 
forbrugere skal reklamationen ske inden rimelig tid og uden ugrundet ophold. 

7.3. Købers reklamation over ikke synlige mangler, der skyldes fejl i konstruktion, 
materiale eller fremstilling, skal ske senest 24 måneder efter leveringsdagen. 

7.4. For mangler, hvor Køber har reklameret rettidigt i henhold til punkt 7.1, 7.2 og 
7.3, forpligter Sælger sig til at afhjælpe sådanne mangler i berettigede 
reklamationer. Sælger er i tilfælde af foreliggende mangler berettiget til frit at 



 

vælge mellem reparation, omlevering eller kreditering af den oprindelige 
købesum for de leverede Varer til opfyldelse af Sælgers 
afhjælpningsforpligtelse. Sælgers ansvar for mangler er således begrænset og 
maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke kompensation for hverken 
direkte eller indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tab af 
omsætning, meromkostninger til arbejdsløn eller dagbøder til tredjepart. 
Bestemmelserne i den generelle ansvarsbegrænsning i punkt 12 finder 
tilsvarende anvendelse. 

7.5. Ved levering til ubemandede leveringsadresser og i tilfælde af reklamation efter 
modtagelsen, er det formodningen, at eventuel synlig forringelse, manko eller 
beskadigelse er sket efter levering har fundet sted, hvorved Sælger er uden 
ansvar. Køber har i sådanne tilfælde bevisbyrden for, at eventuel forringelse, 
manko eller beskadigelse er sket inden levering, med undtagelse af skade og 
forringelse der åbenbart er sket under transport. 

7.6. Sælger afgør, om afhjælpning skal ske på det sted, hvor den mangelfulde vare 
er installeret, eller hos Sælger. Såfremt afhjælpning sker ved returnering til 
Sælger, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes til Sælger for Købers 
regning. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for Sælgers regning og 
risiko. I forbrugerkøb sørger Sælger for, at returnering af Varen sker 
omkostningsfrit med en pakkelabel, godtgørelse af omkostninger, eller lignende 
aftale.  

7.7. Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning i rimelig tid efter, at Køber har 
reklameret, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen 
for så vidt angår den mangelfulde del af Varen. 

7.8. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 7.7 er Køber maksimalt berettiget til at 
kræve allerede erlagt købesum retur fra Sælger. Sælgers ansvar for mangler er 
således begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke 
kompensation for hverken direkte eller indirekte tab af nogen art, såsom 
driftstab, avancetab, tab af omsætning, meromkostninger til arbejdsløn eller 
dagbøder til tredjepart. Bestemmelserne i den generelle ansvarsbegrænsning i 
punkt 12 finder tilsvarende anvendelse. 

7.9. Køber kan ikke ud over ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod 
Sælger som følge af mangler. 

 

8. Betalingsbetingelser 
8.1. Betaling skal senest være Sælger i hænde på den på fakturaen angivne 

forfaldsdato. Sælgers kontooplysninger fremgår af den fremsendte faktura. 
8.2. Såfremt betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Sælger morarenter af det 

skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter og 
omkostninger tilskrives Købers konto og betales forud for anden gæld. I 
forbrugerkøb opkræves processrente såfremt betaling sker efter forfaldsdatoen. 

8.3. Køber er ikke berettiget til at bringe Sælgers krav på købesum til ophør ved 
modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om Købers krav måtte 
hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem Parterne. 

8.4. Sælger har ved Købers forsinkede betaling ret til at suspendere opfyldelsen af 
sine forpligtelser over for Køber vedrørende de relevante Varer samt eventuelt 
andre retsforhold Parterne imellem. 



 

8.5. Sælger har tillige ved Købers forsinkede betaling ret til at berigtige betaling ved 
at foretage modregning i eventuel kundebonus tilkommende Køber. 

8.6. Sælger er ved Købers forsinkede betaling berettiget til at hæve aftalen 
vedrørende de relevante Varer samt kræve erstatning for det af Sælger lidte 
tab. 

 
9. Force majeure 

9.1. Sælger er ikke ansvarlig for forhold, som Sælger ikke er herre over, herunder, 
men ikke begrænset til: 

 krig, oprør, uroligheder og undtagelsestilstand; 

 mobilisering, rekvirering og beslaglæggelse; 

 handelshindringer, herunder sanktioner, valutarestriktioner samt ind- og 
udførselsforhindringer; 

 arbejdskonflikt, herunder strejke og lockout; 

 vejrliget, herunder hård frost, oversvømmelser og storm; 

 nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller 
ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer som følge af 
eksempelvis computervirus, hackerangreb eller svigt i strømforsyning eller 
telekommunikation; 

 brand, tyveri eller hærværk; 

 mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som 
skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder; 
eller tilsvarende forhold, som vanskeliggør eller umuliggør levering.   

9.2. Såfremt Sælger vil påberåbe sig force majeure, skal Køber straks og uden 
ugrundet ophold underrettes herom. 

9.3. Ved påberåbelsen af force majeure, udskydes Sælgers forpligtigelser til den 
eller de hændelser, hvorpå force majeure er påberåbt, ikke længere påvirker 
Sælgers evne for at opfylde sine forpligtigelser 

9.4. Såfremt force majeure påberåbes af Sælger, kan Køber ikke gøre 
misligholdelse gældende. 
 

10. Immaterielle rettigheder 
10.1. Webshoppens indhold, herunder f.eks. websider, tekst, grafik, billeder, logoer, 

ikoner, software og andet materiale (benævnt ”Indholdet”), der direkte eller 
indirekte er en del af Webshoppen, er beskyttet i henhold til både dansk og 
international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. 

10.2. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og 
tilrettelæggelsen i øvrigt, af Indholdet, er undergivet og beskyttet ved dansk og 
international ophavsret og tilhører Sælger. 

10.3. Enhver automatiseret dataindsamling eller -lagring, herunder web scraping, 
crawling eller data mining, vedrørende Indholdet, anses for kommerciel brug, og 
er forbudt uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse. 

10.4. Brugere af Webshoppen er ikke berettiget til at ændre på Indholdet eller at 
sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde 
helt eller delvist sprede Indholdet i offentligt eller kommercielt sigte, eller i øvrigt 
benytte Indholdet på en måde, der kun tilkommer Indholdets rettighedshaver(e). 



 

10.5. Webshoppen kan indeholde links til tredjeparters websider. Sælger bærer ikke 
ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse sker på Købers 
ansvar. 

10.6. De informationer, vejledninger, specifikationer eller andre ydelser, der er 
tilgængelige eller i øvrigt stillet til rådighed af Sælger på Webshoppen, er alene 
af vejledende karakter og skal ikke opfattes som og udgør ikke teknisk 
rådgivning fra Sælger. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte 
eller indirekte tab af nogen art ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til 
rådighed på Webshoppen. Bestemmelserne i den generelle 
ansvarsbegrænsning i punkt 12 finder tilsvarende anvendelse. 

 

11. Persondatapolitik 
11.1. Ved Købers afgivelse af ordrer til Sælger, eller når Køber opretter en profil på 

Webshoppen, accepterer Køber opbevaringen og anvendelsen af dennes 
persondata, som angivet i disse salgs- og leveringsbetingelser.   

11.2. Ved Købers ordreafgivelse, indsamler Sælger en række oplysninger om Køber. 
Disse oplysninger er Købers navn, adresseoplysninger, e-mailadresse, 
indholdet af ordreafgivelsen, IP-adresse, samt accept af salgs- og 
leveringsbetingelserne. De indsamlede oplysninger anvendes til fuldførelsen af 
ordren, statistisk oversigt af salg af varer, sikring imod misbrug, samt i 
forbindelse med Købers oprettelse af en profil på Webshoppen. Sælger lagrer 
Købers oplysninger i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven, beregnet 
fra det tidspunkt Sælger afgiver en ordre. Såfremt Køber ønsker at modtage 
markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve, mv. lagrer Sælger også disse 
oplysninger om Køber. Informationer indhentet vedrørendes Købers 
modtagelse af markedsføringsmateriale, slettes ved anmodning fra Køber.  

11.3. Sælger videregiver kun persondata med Købers samtykke, og i det omfang, at 
det er angivet i disse salgs- og leveringsbetingelser. Ved hel eller delvis 
overdragelse af Sælgers virksomhed, kan overdragelse af persondata dog ske, 
såfremt virksomhedserhververen accepterer at overholde disse betingelser, og 
dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

11.4. Køber er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke persondata som Sælger 
opbevarer og anvender, samt hvem der har adgang til oplysningerne. Sælger er 
ydermere berettiget til, at få oplysning om hvorledes Sælger har modtaget disse 
personoplysninger om Køber. Sælger er ligeledes berettiget til, at rette eller få 
rettet fejlagtige eller vildledende oplysninger.  

11.5. Køber er til enhver tid berettiget til at slette sin profil på Webshoppen. Såfremt 
Købers profil på Webshoppen slettes, opbevares de persondata lovgivningen 
foreskriver i en 5 årig periode. 

11.6. Sælger anvendes cookies på hjemmesiden. Ved Købers anvendelse af 
hjemmesiden, lagres en cookie på Købers computer. En cookie indeholder 
identifikations informationer om Købers Computer, således Sælgers Webshop 
genkender f.eks. Købers brugernavn, og kan tilpasse brugeroplevelsen for 
Køber på Webshoppen. 

11.7. Sælger er dataansvarlig i forhold til de data, som bliver registreret i forbindelse 
med køb på Webshoppen og anvendelsen af cookies. Sælger anvender en 
ekstern leverandør til teknisk drift af Webshoppen, der benytter data som 
Sælger er dataansvarlig for. Ved accept af disse salgs- og leveringsbetingelser, 



 

giver Køber sin accept og fuldmagt til, at brugerdata hvortil Sælger er 
dataansvarlig, behandles af Sælgers eksterne leverandør. Den eksterne 
leverandør har truffet fornødne organisatoriske og tekniske 
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller lovstridigt 
fortabes, ødelægges, misbruges, forringes, kommer uvedkommende til 
kendskab, eller i øvrigt behandles lovstridigt.   
 

12. Generel ansvarsbegrænsning 
12.1. Bortset fra de beføjelser, der fremgår af disse almindelige betingelser og 

præceptive lovregler, har Køber ikke noget krav, og Sælger er under ingen 
omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, 
produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for hverken direkte eller indirekte 
tab eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller 
avancetab. Sælgers ansvarsbegrænsning efter denne bestemmelse gælder 
tillige for enhver fejl eller forsømmelse ved Sælgers eventuelle oplysninger, 
angivelser eller vejledning om holdbarhed, anvendelse eller lignende af et 
produkt. 

12.2. Køber opfordres til at søge teknisk rådgivning hos tredjemand i forbindelse med 
valg af produkter og disses funktioner, idet Sælger ikke påtager sig ansvar for 
sådan, medmindre Parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom. 

12.3. Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, 
mens Varer er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på 
produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I 
andre tilfælde er Sælger kun ansvarlig som beskrevet ovenfor i punkt 12.1. 12.2 
og nedenfor i punkt 12.4 om personskade. 

12.4. Sælger er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden bevisligt skyldes 
Sælgers fejl eller forsømmelse. 

12.5. Såfremt Sælger måtte blive pålagt ansvar for mangler eller defekt ved Varer 
(herunder efter reglerne om produktansvar) over for tredjemand, er Køber 
forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar 
er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

12.6. For Skaffevarer er Sælger kun ansvarlig for fejl og mangler i det omfang 
leverandøren er ansvarlig. 

 

13. Returnering 
13.1. Såfremt Køber ønsker at returnere sit køb hos Sælger, er Sælger indstillet på at 

tage Varen retur indenfor 14 dage fra købet under følgende forudsætninger: 
 Varen er komplet og i salgbar stand 

 Varen er i ubeskadiget og original emballage 

 Returleverancen er specificeret og sorteret 

 Varen er købt hos Sælger (dokumenteres via salgsordrenummer samt 
følgeseddel, faktura og/eller transportlabel) 

 Køber afholder eventuelle transportomkostninger i forbindelse med 
returneringen 

13.2. Returleverancer behandles sædvanligvis inden 10 hverdage efter modtagelse 
af returvaren. Inden 30 dage fra Sælgers behandling af returleverancen 
fremsendes kreditnota, såfremt returleverancen opfylder returbetingelserne.  



 

13.3. Sælger kan opkræve et håndteringsgebyr på returvarer på op til 20% af 
købesummen for Varen. I forbrugerkøb foretaget over Webshoppen opkræves 
der ikke håndteringsgebyr, såfremt Køber vælger at returnere sit køb indenfor 
14 dage fra leveringen har fundet sted. 

13.4. Skaffevarer hjemtaget på Købers foranledning kan kun returneres under 
forudsætning af, at Sælgers leverandør accepterer returleverancen. 
Skaffevarer specialproduceret efter Købers tegninger og mål tages som 
udgangspunkt ikke retur, medmindre der foreligger særskilt skriftlig aftale med 
Sælger eller Sælgers leverandør om returnering af Skaffevaren. 
Ved returnering af Skaffevarer afholder Køber alene alle udgifter i forbindelse 
med returneringen, herunder fragtomkostninger samt håndterings- og/eller 
returgebyr pålagt af Sælger eller Sælgers leverandør. 
Ved kreditering af Skaffevarer udstedes der først kreditnota til Køber, når 
Sælgers leverandør har krediteret Sælger for købet. I forbrugerkøb over 
Webshoppen gælder alene, at varer, som er fremstillet efter Købers 
specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, ikke tages retur, 
medmindre der foreligger særskilt skriftlig aftale med Sælger eller Sælgers 
leverandør om returnering. 
 

14. Ugyldige bestemmelser 
14.1. Hvis nogen del af disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive erklæret 

ugyldige eller på anden måde uden retsvirkning, vil det ikke påvirke de øvrige 
bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser. I det tilfælde at et vilkår 
bliver erklæret ugyldigt eller uden retsvirkning, så er parterne forpligtede til 
fortolke aftalen i videst muligt omfang, som var vilkåret gyldigt og med 
retsvirkning.  
 

15. Værneting 
15.1. Enhver tvist mellem Parterne skal afgøres ved de almindelige domstole. Alle 

tvister skal afgøres i henhold til nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og i 
øvrigt efter dansk ret med undtagelse af Den internationale handels konvention 
om handel med varer (CISG). 

15.2. Sager ved de almindelige domstole anlægges ved Sælgers hovedkontors 
værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig. For forbrugere 
gælder, at disse kan anlægge sag ved forbrugerens eget hjemting ved 
postordresalg og dør- og telefonsalg. 
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