
Miscellaneous
General terms and conditions SIMU Denmark

GARANTI
1.  SIMU Denmark forpligter sig overfor Videreforhandleren til at, i 

overensstemmelse med punkt 2-10 nedenfor, afhjælpe alle fejl 
som er opstået på produkter, som er leveret af SIMU, hvis fejl 
kan henføres til mangelfuldhed i konstruktion, materiale eller 
fremstilling. 

2.  For leverede ombyttede dele iht. punkt 1 er SIMU ansvarlig iht. 
samme vilkår og under samme forudsætninger, som gælder for det 
oprindelige gods. 

GARANTIPERIODE 
3.   SIMU’s ansvar omfatter kun de fejl, som fremkommer, med hensyn 

til SIMU garageportmotorer og SIMU lågemotorer, inden for tre år 
fra produktionsdatoen, med hensyn til øvrige SIMU motorer, inden 
for fem år fra produktionsdatoen, med hensyn til SIMU automatiker, 
inden for fem år fra produktionsdatoen, og med hensyn til andet 
gods, inden for to år fra leveringsdatoen. Garantien omfatter ikke 
forbrugsartikler, som eksempelvis batterier. 

AFHJÆLPNING 
4.  Når SIMU har modtaget skriftlig meddelelse om fejl, skal SIMU 

afhjælpe fejlen uden forsinkelse og, med undtagelse af hvad der 
angives i punkt 5 nedenfor, på egen bekostning. Når SIMU har 
afleveret en repareret eller ombyttet del til Videreforhandleren, 
anses SIMU for at have opfyldt sine forpligtelser med hensyn til 
den defekte del. 

5.   Videreforhandleren indestår for omkostninger og risiko ved 
montering, fejlsøgning og transport af defekte dele til SIMU, 
mens SIMU indestår for omkostninger og risiko ved transporten af 
ombyttet gods til Videreforhandleren. 

6.  Defekte dele, som ombyttes i overensstemmelse med ovenfor 
fastlagt, skal stilles til SIMU’s rådighed uden forsinkelse under 
foranstaltning af Videreforhandleren. 

ANSVARSBEGRÆNSNING 
7.   SIMU’s ansvar omfatter kun de fejl, som opstår ved normal 

og korrekt anvendelse. SIMU’s ansvar omfatter således ikke 
fejl, som følge af normal slitage eller forringelse, mangelfuld 
vedligeholdelse, forkert installation eller åbenbar forkert 
anvendelse, f.eks. 

  -  at SIMU’s produkter er anvendt til andet end motorisering af 
solafskærmning og aflukningsanordninger uden SIMU’s kendskab 
og samtykke, 

  -  at SIMU’s motorer er anvendt med elektrisk udstyr, som ikke er 
godkendt af SIMU, eller 

  -  at SIMU’s elektronik er anvendt uden iagttagelse af 
koblingsskemaerne, som er angivet af SIMU. 

8.  Udover hvad der angives ovenfor har SIMU intet ansvar for fejl. 
  SIMU er ikke forpligtet til udbetale Videreforhandleren eller tredje 

part nogen som helst erstatning, det være for personskade eller 
skade på ejendom, som ikke omfattes af aftalen, eller for udeblevet 
fortjeneste eller for anden indirekte skade. 

REKLAMATION 
9.   Hvis Videreforhandleren ønsker afhjælpning af fejl, skal han 

omgående eller senest otte dage efter han konstaterer eller burde 
have konstateret fejlen, give SIMU skriftlig meddelelse om dette. 
Forsømmer Videreforhandleren sin reklamationspligt iht. dette 
punkt, mister han al ret til påtale. 

10.   Uanset hvad der er fastsat i punkt 1-9 ovenfor, har SIMU intet 
ansvar for nogen del af godset i mere end to år, for motorer fem år, 
fra begyndelsen af den oprindelige ansvarsperiode. 

FORSINKELSE 
11.   Det af SIMU angivne leveringstidspunkt, er angivet efter bedste 

evne, men udgør kun et skøn, hvorfor SIMU ikke kan holdes 
ansvarlig for eventuel leveringsforsinkelse. 

PRISER 
12.   Videreforhandleren skal betale priserne som fremgår af SIMU’s til 

enhver tid gældende prisliste, hvis der ikke er truffet særskilt aftale 
om andre priser eller rabatter mellem SIMU og Videreforhandleren. 

SKADESERSTATNING 
13.   I tilfælde af at SIMU, trods ovennævnte bestemmelser, vises 

forpligtet til at udbetale skadeserstatning til Videreforhandleren, 
skal forpligtelsen under alle omstændigheder være begrænset til et 
beløb svarende til købesummen for godset eller den del af godset, 
om hvilket sagen føres. 

TVIST 
14.   Tvist opstået i forbindelse med leveringer til forhandleren, fra 

Somfy, skal afgøres af det Dansk Retssystem.

Disse generelle leveringsbetingelser skal finde anvendelse i forholdet mellem SIMU Denmark videreforhandlere (Videreforhandleren) 
for leveringer efter den 01.01.15, hvis ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
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