1.

Omfang

1.1. Disse almindelige vilkår og betingelser for
varesalg ("Vilkår") gælder for alle salg fra
Eaton (med eventuelle tilknyttede enheder,
datterselskaber eller holdingselskaber samlet
benævnt "Eaton") af ethvert Eaton-produkt
("Varerne") til en person eller enhed, der
placerer en ordre hos Eaton, som accepteres af
Eaton i henhold til disse Vilkår ("Køber"). Køber
og Eaton benævnes samlet "Parterne" og hver
for sig "Part".
1.2. Eaton vil alene være bundet, og en aftale om
salg af Varer mellem Eaton og Køber i henhold
til disse Vilkår vil alene være indgået, når Eaton
skriftlig har afgivet accept af ordrer på Varer
afgivet af Køber ("Accept").
1.3. Uanset modstridende formuleringer i Købers
standard vilkår og betingelser for køb, i
købsordrer, eventuel korrespondance eller
andre former for bekræftelse, er Købet bundet
af disse Vilkår, og eventuelle andre vilkår og
betingelser afvises og udelukkes hermed
udtrykkeligt.
1.4. Afvigelser fra disse Vilkår er ikke gældende
medmindre de accepteres skriftligt af Eatons
bemyndigede repræsentant. Tidligere handler,
branchekutyme eller tidligere opfyldelse har
ikke betydning for fastlæggelsen af indholdet af
disse Vilkår, uanset om den accepterende eller
indvilligende part var bekendt med karakteren
af opfyldelsen eller muligheden for at gøre
indsigelse.
1.5. Salgets omfang (kvantum, produktnummer eller
-numre, pris(er) og Varebeskrivelse) skal være
som anført eller som henvist til i Accepten.
2.

Pris, betalingsbetingelser og modregning

2.1. Prisen for Varerne er den pris, der er anført i
Accepten, eller, i tilfælde hvor der ikke er anført
en pris, den pris, der er anført i Eatons
offentliggjorte prisliste, som gælder på datoen
for Accepten.
2.2. Medmindre andet aftales skriftligt med Eaton
omfatter alle priser leveringsomkostninger i
henhold til bestemmelserne i pkt. 4.1
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2.3. Priserne er eksklusive moms og eventuelle
andre yderligere afgifter, som Køber skal
betale, når Varerne forfalder til betaling.
2.4. Eaton udsteder en faktura for Varerne ved
afsendelse. Prisen skal betales uden nogen
former for fradrag eller modregning til Eatons
bankkonto inden for 30 dage fra fakturadatoen,
medmindre andet er specifikt anført eller
henvist til i Accepten. Rettidig betaling er af
afgørende betydning. Hvis den rettidige
betalingsdato beregnet i henhold til vilkårene i
dette pkt. 2.4 falder på en lørdag, søndag eller
helligdag, vil betalingen forfalde den seneste
hverdag forud for den pågældende lørdag,
søndag eller helligdag. Betaling anses først for
værende gennemført, når Eaton har modtaget
det samlede forfaldne beløb i clearede midler.
2.5. I tilfælde af Købers manglende rettidige
betaling af beløb i henhold til disse Vilkår, kan
Eaton uden præjudice for andre rettigheder (i)
suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser i
henhold til disse Vilkår, indtil pågældende
betaling er gennemført, og (ii) beregne renter
på sådanne forfaldne beløb til en sats på 8 %
over
Den
Europæiske
Centralbanks
referencesats pr. år fra forfaldsdatoen og indtil
beløbet er betalt fuldt ud.
2.6. Eaton er efter eget valg til enhver tid berettiget
til at modregne eventuelle betalinger fra Eaton
til Køber i beløb, som Køber måtte skylde
Eaton. Køber er ikke berettiget til at modregne
forfaldne betalinger til Eaton fra Køber uden
Eatons forudgående skriftlige godkendelse.
2.7. Accept af ordrer er betinget af, at Køber
opfylder
Eatons
kreditbetingelser.
Betalingsbetingelserne (som anført ovenfor)
kan ændres, hvis Køber ikke opfylder disse
betingelser. Eaton forbeholder sig ret til på et
hvilket som helst tidspunkt at opkræve fuld eller
delvis betaling før en salgsproces kan
fortsættes, hvis Eaton vurderer, at Købers
økonomiske situation ikke berettiger til de
anførte betalingsbetingelser.

3.
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Minimumsfakturering
Ordrer på mindre end 500 euro eller et
tilsvarende beløb i en anden valuta vil blive
pålagt et forsendelses- og ekspeditionsgebyr
på 5 % af ordreprisen, med et minimumsgebyr
på 25 euro eller et tilsvarende beløb i en anden
valuta, medmindre andet er anført af Eaton på
Accepten.

4.

Levering

4.1. Medmindre andet aftales skriftligt med Eaton
sker levering på følgende betingelser:
4.1.1.

for vejfragt og levering af pakker, CPT
(Incoterms 2010) til Købers lager, eller

4.1.2.

for skibsfragt eller luftfragt FCA (Incoterms
2010) ved første lastning ved havn eller lager
som aftalt skriftligt mellem Parterne.

4.2. Køber er blevet meddelt, at eventuelt oplyste
leveringsdatoer er omtrentlige og ikke kan
gøres til et afgørende vilkår ved meddelelse.
Eaton er ikke ansvarlig for eventuelle
forsinkelser i levering af Varerne uanset
hvordan en sådan forsinkelse er opstået. Hvis
der ikke er anført en leveringsdato, vil levering
blive foretaget inden for rimelig tid.
4.3. Hvis Eaton er indforstået med, at Varerne er
leveret i utilstrækkelig mængde, kan Eaton
efter eget valg:
4.3.1.

kompensere for sådan manglende levering
ved at sende Køber den mængde Varer, som
Eaton er indforstået med ikke er blevet
leveret, eller

4.3.2.

give Køber kredit svarende dertil.

4.4. Eatons ansvar er begrænset til kompensation i
form af yderligere levering eller at give Køber
kredit.
4.5. Hvis Varerne skal leveres i delleverancer,
udgør hver levering en separat kontrakt, og
manglende eller utilstrækkelig levering fra
Eaton af en eller flere delleverancer i henhold til
disse Vilkår vil ikke berettige Køber til at
betragte disse Vilkår som annulleret i sin
helhed.
4.6. Hvis Eaton uanset af hvilken årsag (medmindre
fejlen ligger hos Køber) undlader at levere

Varerne, og Eaton dermed ifalder ansvar
overfor Køber, vil Eatons ansvar være
begrænset til meromkostningen (om nogen) for
Køber (på det billigst mulige marked) ved
lignende varer til erstatning af de varer, der ikke
blev leveret, set i forhold til prisen på Varerne.
4.7. Hvis Køber undlader at acceptere levering af
Varerne eller ikke giver Eaton tilstrækkelige
leveringsinstrukser
på
tidspunktet
for
leveringen (medmindre dette skyldes forhold,
som ligger uden for Købers rimelige kontrol,
eller fejlen ligger hos Eaton), vil Eaton, uden
præjudice for eventuelle andre rettigheder og
retsmidler, som Eaton måtte have eller være
berettiget til, kunne
4.7.1.

kræve betaling på et rimeligt grundlag,
herunder men ikke begrænset til salgsprisen,
samt eventuelle yderligere udgifter eller
omkostninger som følge af en sådan
forsinkelse;

4.7.2.

opbevare Varerne indtil den faktiske levering
finder sted for Købers regning og risiko og
opkræve rimelige opbevaringsomkostninger
(herunder håndtering og forsikring) fra Køber,
eller

4.7.3.

sælge Varerne til den bedste pris, der
umiddelbart kan opnås og (efter fradrag af
alle rimelige opbevarings- og salgsudgifter)
afregne en eventuel merpris til Køber i
forhold til prisen i henhold til disse Vilkår eller
opkræve Køber for differencen op til prisen i
henhold til disse Vilkår, og

4.7.4.

betaling af beløb anført i pkt. 4.7.1, 4.7.2 eller
4.7.3 forfalder til betaling til Køber inden for
30 dage fra datoen på Eatons faktura.

4.8. Hvis Eaton opbevarer nogen af de Varer, der er
nævnt i pkt. 4.7, på Købers vegne i mere end
tre
(3)
måneder
fra
det
anførte
leveringstidspunkt, vil Eaton være berettiget til
at ophæve aftalen, hvad angår pågældende
Varer. I tilfælde af at Køber har betalt en del af
prisen for pågældende Varer forud for en sådan
ophævelse,
skal
Eaton
tilbagebetale
pågældende beløb efter fradrag af alle de
omkostninger, Eaton måtte være blevet påført i
forhold til Varerne forud for ophævelsen.

4.9. Køber kan ikke nægte at modtage Varerne på
grund af mindre mangler.

6.

Ejendomsret og risiko

5.1. Eaton bevarer ejendomsretten til Varerne, indtil
alle beløb, som Eaton har til gode for
pågældende Varer, herunder eventuelle afgifter
og renter, er betalt fuldt ud.
5.2. Indtil ejendomsretten til Varerne overgår til
Køber, skal Køber tage alle rimelige skridt for at
holde Varerne i en sådan tilfredsstillende stand,
som med rimelighed kan kræves af Eaton.
5.3. Køber er ikke berettiget til at pantsætte Varer
eller stille Varerne til sikkerhed for noget
skyldigt beløb, såfremt pågældende Varer
stadig er Eatons ejendom, men hvis Køber
desuagtet pantsætter eller stiller Varer til
sikkerhed vil alle de beløb, som Køber skylder
Eaton uden præjudice for Eatons eventuelle
andre rettigheder og retsmidler, forfalde til
øjeblikkelig betaling.
5.4. I den udstrækning at eventuel sikkerhed
tilvejebragt til Eaton viser sig at være ugyldig i
henhold til lovgivningen i det land, hvor
Varerne, der opbevares af Eaton, befinder sig,
så vil enhver anden sikkerhed, som
anerkendes af lokal lov og som giver Eaton en
tilsvarende sikkerhed, blive betragtet som
værende aftalt mellem Køber og Eaton. Køber
vil være forpligtet til at udføre alle sådanne
handlinger og tage alle sådanne skridt, som
måtte være nødvendige for oprettelsen og
opretholdelsen af sikkerhedsrettigheder til
fordel for Eaton.
5.5. Risiko for tab af eller skade på Varerne overgår
fra Eaton til Køber på tidspunktet for levering af
Varerne i overensstemmelse med det
gældende Incoterm-vilkår (Incoterms 2010)
anført eller henvist til i Accepten.
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Returnering af Produkter

7.

Immaterielle rettigheder

7.1. Hver Part forbliver ejer af sin eksisterende
immaterielle ejendom, og intet i disse Vilkår
skal anses for at udgøre en overdragelse af
rettighederne
til
Parternes eksisterende
immaterielle ejendom. Eaton er eneejer af al
samudviklet immateriel ejendom og har de
fulde rettigheder til sådan ejendom.
7.2. Køber skal ikke foretage eller bemyndige
tredjemand til at foretage nogen handlinger, der
vil kunne skade varemærkerne, eller som ikke
er i overensstemmelse med varemærkerne
(hvilket i disse Vilkår også gælder for men ikke
er begrænset til varemærker, handelsnavne,
servicemærker, logoer, vareudstyrsmærker
eller andre mærker, det være sig registrerede
eller ikke-registrerede), anvendt af Eaton i
relation til Varerne eller den hermed forbundne
goodwill og må i særdeleshed ikke gennemføre
eller bemyndige gennemførelsen af ændringer,
sletninger, tildækninger eller indarbejdning af
andre mærker (hverken helt eller delvist) på
Varerne. Køber må ikke anvende eller
bemyndige
tredjemands
anvendelse
af
varemærkerne anvendt af Eaton i relation til
Varerne
på
brevpapir,
reklameeller
salgsmateriale ikke relateret til Varerne eller
andet sådant materiale leveret af Eaton til
Køber. Alt reklame-, markedsførings- og
salgsmateriale leveret af Eaton til Køber
forbliver Eatons ejendom, og Køber må ikke
tillade andre personers brug deraf. Anvendelse
i en hvilken som helst form af navnet "EATON"
eller Eatons logo i Købers officielle navn,
selskabsnavn, handels- eller firmanavn eller
andet lignende navn forudsætter, at Køber har
opnået Eatons forudgående skriftlige tilladelse
dertil.
7.3. Køber er indforstået med straks at meddele
Eaton om eventuel krænkelse af Eatons
varemærker eller andre immaterielle rettigheder
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eller
pm
eventuelle
urimelige
konkurrencemetoder, som Køber er vidende
om. Eaton og Køber skal i fællesskab
fastlægge en egnet reaktion. Køber er
indforstået med at bistå i enhver form for
retsskridt taget af Eaton eller Eatons tilknyttede
enheder i den forbindelse.

Godkendelse af og forsendelsesinstrukser om
returnering af Varer skal indhentes skriftligt fra
Eaton forud for enhver returnering af Varer fra
Køber til Eaton.

4.10. Køber skal levere alle oplysninger og
dokumenter, der er nødvendige i forbindelse
med eksport, transport og import.
5.

Eaton
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7.4. Hvis der rejses et krav mod Køber om, at
Varerne krænker eller deres anvendelse eller
videresalg krænker tredjemands rettigheder,
kan Eaton (efter eget valg) enten sikre Købers
ret til fortsat at kunne anvende Varerne eller
erstatte eller modificere Varerne for derved at
gøre dem ikke-krænkende. Hvis ingen af disse
to alternativer er rimeligt mulige for Eaton, skal
Eaton refundere købsprisen.

rettigheder eller rettigheder, som kan være
genstand for registrering, samt alle
ansøgninger i den forbindelse.
8.

8.1.1.

af hver af Parterne, hvis den anden Part er i
væsentlig misligholdelse i henhold til disse
Vilkår, og sådan misligholdelse ikke
afhjælpes senest tredive (30) dage fra
modtagelse af skriftlig meddelelse om sådan
misligholdelse, hvis misligholdelsen ikke
rimeligt kan afhjælpes inden for tredive (30)
dage, da hvis den misligholdende Part ikke
har påbegyndt rimelige skridt i god tro med
henblik på afhjælpning af misligholdelsen,

8.1.2.

af hver af Parterne, hvis den anden Part
bliver taget under konkursbehandling,
rekonstruktionsbehandling,
går
i
betalingsstandsning eller indgår akkord med
sine kreditorer, eller tager eller bliver
genstand for lignende skridt som følge af sin
gæld eller, hvis Parten som selskab træder i
likvidation, i hvilket tilfælde eventuelle
udestående beløb i henhold til disse Vilkår vil
forfalde til øjeblikkelig betaling uanset
tidligere aftaler eller ordninger om det
modsatte.

7.5. I disse Vilkår:
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

betyder "Eksisterende immateriel ejendom"
al immateriel ejendom og immaterielle
ejendomsrettigheder, der eksisterede før
datoen for Accepten, og eventuelle
immaterielle ejendomsrettigheder genereret
efter datoen for Accepten, men som ligger
uden for disse Vilkårs omfang,
betyder "Samudviklet immateriel ejendom"
al immateriel ejendom og immaterielle
ejendomsrettigheder genereret i henhold til
disse Vilkår, og
"Immaterielle
ejendomsrettigheder"
betyder alle immaterielle og industrielle
ejendomsrettigheder, herunder men ikke
begrænset til ophavsrettigheder, ideelle
rettigheder og nærtstående rettigheder, alle
rettigheder i forbindelse med: opfindelser
(herunder
patentrettigheder
og
brugsmodeller),
varemærker,
fortrolige
oplysninger
(herunder
forretningshemmeligheder og knowhow),
tegninger, prototyper, algoritmer, software,
mask
works
og
udformning
af
halvlederprodukter
samt
alle
andre
rettigheder, som måtte være et resultat af
intellektuel virksomhed inden for det
industrielle, videnskabelige, litterære eller
kunstneriske
område,
det være
sig
registrerede
eller
ikke-registrerede

Ophævelse, fortrydelse og ændringer

8.1. Uden
præjudice
for
eventuelle
andre
opsigelses- og ophævelsesrettigheder heri, kan
aftalen mellem Parterne i henhold til disse
Vilkår ophæves med øjeblikkelig virkning på et
hvilket som helst tidspunkt ved skriftlig
meddelelse på følgende betingelser:

8.2. Parterne kan til enhver tid skriftligt aftale at
ændre en ordre efter Accept.
8.3. Parterne aftaler, at de ophævelsesrettigheder,
der er anført i dette pkt. 8 er udtømmende og
aftaler dermed at fraskrive sig retten til
eventuelle andre ophævelsesrettigheder de
måtte have i henhold til gældende lovgivning, i
den udstrækning en sådan fraskrivelse er tilladt
i henhold til pågældende lovgivning.
9.

Garanti

9.1. Medmindre andet aftales skriftlig mellem
Parterne, garanterer Eaton overfor Køber, at
Varerne er fri for fejl i design, materialer og

udførsel ("Fejl") ved normal anvendelse i
periode på højest tolv (12) måneder ("Garanti")
fra datoen for fakturaen på pågældende Varer.
Med forbehold for bestemmelserne i disse
Vilkår skal Eaton i Garantiperioden afhjælpe
væsentlige Fejl ved Varerne forårsaget af
fejlbehæftet design, materialer eller udførsel,
som reducerer anvendeligheden af de
pågældende Varer. Der kan ikke rejses krav på
baggrund af Fejl i tilfælde af ubetydelige
afvigelser eller en mindre forringelse af
anvendeligheden eller ikke-reproducerbare
softwarefejl.
9.2.

Denne begrænsede Garanti gælder ikke for
eventuelle Varer eller delkomponenter af
disse som:

9.2.1.

er blevet repareret eller ændret uden for
Eatons fabrik på en sådan måde, at det, efter
Eatons
egen
vurdering,
påvirker
funktionaliteten;

9.2.2.

har været udsat for ændringer, ulykke, forkert
brug, misbrug, forsømmelse eller unormal
slitage;

9.2.3.

er blevet installeret, betjent eller brugt på en
måde, som er i strid med Eatons instrukser,
eller fordi man ikke har fulgt Eatons
instrukser om betjening og vedlighold; eller

9.2.4.

har været udsat for unormal eller usædvanlig
fysisk eller elektrisk belastning eller
miljømæssige betingelser, forkert brug eller
har været skødesløst håndteret eller betjent.

9.3. Eaton hæfter ikke for skade forårsaget af
tredjemand,
atmosfæriske
udledninger,
overspænding, kemiske påvirkninger og for tab
eller beskadigelse under transport. Garantien
dækker ikke erstatning af dele, som har været
udsat for normalt slid og ælde. Eaton
garanterer ikke for salg af brugte Varer. Hvis
Varerne er fremstillet af Eaton ud fra
designdata, designtegninger, modeller eller
andre specifikationer leveret af Køber, vil
Eatons garanti være begrænset til manglende
overholdelse af Købers specifikationer, som
godkendt af Eaton i henhold til disse Vilkår.
9.4. Eatons eneste forpligtelse og Købers eneste
retsmiddel i henhold til Garantien er, efter
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Eatons valg og skøn, enten uden yderligere
betaling at reparere eller erstatte de defekte
Varer (eller den defekte del af Varerne), som
det er dokumenteret ikke overholder en sådan
Garanti.
9.5. Med undtagelse af den garanti, der udtrykkeligt
er anført ovenfor, fremkommer Eaton ikke med
andre erklæringer eller garantier, udtrykkeligt,
stiltiende, i henhold til lov eller på anden vis,
vedrørende varerne, deres egnethed til noget
specifikt formål, deres salgbarhed, deres
kvalitet, deres ikke-krænkelse eller i øvrigt.
9.6. Køber vil udtrykkeligt ikke kunne gøre krav
gældende med hensyn til udgifter, der løbende
er afholdt for supplerende opfyldelse, herunder
omkostninger til rejse, transport, arbejde og
materiale, i det omfang at udgifter er forøget,
fordi Varegenstandene er blevet bragt til et
andet sted end leveringsstedet.
9.7. Alle
tegninger,
beskrivende
materiale,
specifikationer eller reklamemateriale udsendt
af Eaton og eventuelle beskrivelser eller
illustrationer, der måtte være i Eatons kataloger
eller brochurer udsendt eller publiceret med det
eneste formål at give en omtrentlig idé om de
Varer, som beskrives deri. De udgør ikke
nogen del af disse Vilkår generelt eller denne
Garanti specifikt. Eaton må gerne ændre i
Varernes specifikationer, design eller materiale,
i det omfang det er nødvendigt for at overholde
eventuelle sikkerheds- eller andre lovkrav, eller
i det omfang Varerne leveres efter Eatons
specifikationer, og disse ikke efter Eatons
rimelige opfattelse påvirker Varernes kvalitet
eller udførelse væsentligt
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ansvar
uden
for
kontrakt.
Ansvarsbegrænsningen er kumulativ og gælder
ikke for hver hændelse (dvs. denne
begrænsning vil ikke forøges, hvis der
forekommer to eller flere krav). Derudover
gælder den kumulativt for alle Eatons
tilknyttede enheder.
10.3. Hverken Eaton eller Eatons tilknyttede
enheder, fuldmægtige, bestyrelsesmedlemmer,
medarbejdere, repræsentanter kan på noget
tidspunkt gøres ansvarlige for indirekte eller
hændelige tab eller følgeskader, herunder men
ikke begrænset til, mistet fortjeneste, brugstab,
produktionstab eller betaling af bod, hvad enten
der er tale om kontraktmæssigt, lovmæssigt
eller andet ansvar uden for kontrakt.
10.4. Den i pkt. 10 anførte ansvarsbegrænsning
gælder ikke i følgende tilfælde:
10.4.1. ansvar i henhold til produktansvarsloven eller
anden gældende lovgivning vedrørende
produktansvar, som ikke kan fraskrives;
10.4.2. forsæt;
10.4.3. grov uagtsomhed udvist af Eatons ejere,
juridiske repræsentanter eller ledende
medarbejdere på grund af eller i forbindelse
med Eatons opfyldelse af disse vilkår;
10.4.4. svig; eller
10.4.5. forsætlig skade på et menneskes liv, lemmer
eller helbred.
11.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser;
skadesløsholdelse

10.1. Købers retsmidler i henhold til disse Vilkår er
eksklusive og er dennes eneste retsmidler i
tilfælde af, at Eaton ikke opfylder sin
forpligtelse i henhold hertil.

11.1. Køber er alene berettiget til at overdrage
eventuelle rettigheder til sine kunder som følge
af disse Vilkår inden for de heri fastsatte
begrænsninger. Enhver forpligtelse ud over
disse Vilkår vil være for Købers eget ansvar.
Køber skal sørge for, at brugeren af Varerne
(herunder dennes medarbejdere) får alle de af
Eaton
leverede
meddelelser,
advarsler,
instrukser, anbefalinger og lignende materiale
om Varerne.

10.2. Eatons samlede ansvar i henhold til disse
Vilkår kan på intet tidspunkt overstige den pris,
der er betalt for Varerne, hvad enten der er tale
om kontraktmæssigt, lovmæssigt eller andet

11.2. Køber skal holde Eaton skadesløs for og sikre
denne imod ethvert tab, erstatningskrav eller
øvrige omkostninger af enhver art (herunder
advokatsalærer), der fremkommer som følge af

9.8. Køber har kun krav på erstatning for Fejl inden
for de rammer, der anføres i disse Vilkår.
10.

Ansvar

Købers eventuelle misligholdelse af disse Vilkår
eller uagtsomhed, forsømmelse eller anden
handling udvist af Køber eller dennes
fuldmægtige, medarbejdere, repræsentanter for
entreprenører. Det samme gælder for ethvert
tab, omkostning eller udgift, som Eaton påføres
i forbindelse med krav fremsat af Købers
kunder i det omfang, at sådanne tab,
omkostninger
eller
udgifter
overstiger
ansvarsbegrænsningerne anført i disse Vilkår,
herunder
uden
begrænsning
garantibestemmelserne.
12.

Regler for eksport og anti-korruption

12.1. Enhver opfyldelse af forpligtelser i henhold til
disse Vilkår er betinget af, at der ikke findes
nogen hindringer, som skyldes gældende lokal
lovgivning, FN-, amerikansk eller i øvrigt
gældende nationale, EU- eller internationale
regler for udenrigshandel, eller at der ikke
findes øvrige sanktioner eller eventuelle
embargoer.
12.2. Køber skal overholde alle gældende love anført
i pkt. 12.1 Køber må ikke handle på en sådan
måde, at Eaton eller nogle af dennes
associerede selskaber kan risikere at
misligholde eller overtræde sådanne love,
forordninger, bestemmelser og/eller handlinger
eller eventuelle fortolkninger heraf.
12.3. Køber accepterer at overholde alle gældende
anti-korruptionslove og forordninger fuldt ud,
herunder (men ikke begrænset til) de, som
måtte gælde for Købers registrerede værneting,
den amerikanske anti-korruptionslov (U.S.
Foreign Corrupt Practices Act) og den engelske
anti-bestikkelseslov (U.K. Bribery Act). Køber
accepterer at overholde Eatons internationale
anti-korruptionspolitik
(Worldwide
AntiCorruption Policy) samt internationale gave og
underholdningspolitik
(Worldwide
Gift &
Entertainment Policy). Disse udleveres på
forespørgsel.
12.4. Køber skal til enhver tid overholde Eatons
etiske regler (Code of Ethics) og lignende
politikker. Disse udleveres på forespørgsel.

12.5. Køber accepterer at skadesløsholde, forsvare
og beskytte Eaton mod misligholdelse af
Købers forpligtelser i henhold til dette pkt. 12.
13.

Force majeure

13.1. Hvis Eaton bliver afskåret fra, forhindret i eller
forsinket med at opfylde sine forpligtelser i
henhold til disse Vilkår (med undtagelse af en
betalingsforpligtelse) på grund af en Force
Majeure-begivenhed,
bortfalder
Eatons
forpligtelser i henhold til disse Vilkår, mens
Force Majeure-begivenheden står på og i det
omfang at der forekommer hindringer og
forsinkelser.
13.2. "Force
Majeure-begivenhed"
betyder
begivenheder, som ligger uden for Eatons
rimelige kontrol, herunder uden begrænsning
strejker, lockout, arbejdskonflikter (dog ikke
strejker, lockout og arbejdskonflikter, der
involverer
Eatons
medarbejdere),
leveringsvanskeligheder
og
-forsinkelser,
kontraktbrud eller uenighed med Eatons
underleverandører,
naturkatastrofer,
krig,
opstand, borgerlige uroligheder, hærværk (dog
ikke
hærværk,
der
involverer
Eatons
medarbejdere), overholdelse af en lov eller
statslig forordning, regel, regulering eller
instruks,
embargoer
eller
handelsbegrænsninger, ulykke, nedbrud på
anlæg eller maskinbrand, oversvømmelse,
storm
og
vanskeligheder
eller
øgede
omkostninger ved fremskaffelse af arbejdskraft,
varer eller transport.
13.3. I det omfang at en Force Majeure-begivenhed,
som defineret i pkt. 13.2, får væsentlig
økonomisk betydning for indholdet af Varerne
eller påvirker Købers virksomhed betydeligt,
skal kontrakten tilpasses, idet der tages højde
for principperne om rimelighed og god tro. I det
omfang, at dette ikke kan forsvares af
økonomiske grunde, vil Eaton være berettiget
til at træde tilbage fra kontrakten. Hvis Eaton
har til hensigt at udøve sin rettighed til at træde
tilbage fra kontrakten, skal Køber meddeles
dette straks efter, at man har indset
følgevirkningerne af begivenheden. Dette
gælder også, selvom man har haft indgået
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aftale med Køber om, at leveringsperioden
forlænges.
14.

14.2. Ingen af Parterne, herunder men ikke
begrænset til deres tilknyttede enheder, ejere,
ledere eller medarbejdere må – uden først at
have indhentet skriftligt samtykke fra den
afgivende Part og til andet formål end behørigt
at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse
Vilkår
–
bruge
eller
videregive
erhvervshemmeligheder eller anden fortrolig
information til tredjemand, uanset om det
vedrører driftsformen eller forretningen hos den
anden Part eller Varerne, som er modtaget eller
indhentet enten direkte eller indirekte, eller
komme med en offentliggørelse, meddelelse
eller
cirkulæreskrivelse
vedrørende
de
dispositioner, som disse Vilkår gælder for.
Denne forpligtelse gælder også efter, at
Varerne
er
leveret
og
uden
nogen
tidsbegrænsning, men vil ikke gælde for
oplysninger, som (i) var kendt af offentligheden
på tidspunktet for videregivelsen af disse til den
modtagende Part, eller som bliver alment kendt
efter denne Part har modtage disse
oplysninger, uden at den modtagende Part kan
bebrejdes dette; (ii) var i den modtagende Parts
besiddelse uden at denne blev pålagt
tavshedspligt på tidspunktet for videregivelsen
af disse til denne modtagende Part; (iii)
udvikles uafhængigt af den modtagende Part
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eller dennes tilknyttede enheder, og uden
reference til den afgivende Parts Fortrolige
Oplysninger eller øvrige oplysninger, som var
videregivet i fortrolighed til tredjemand, som
dokumenteret i samtidige skriftlige optegnelser;
(iv) ved lovkrav, regler udstukket af en
børsnoterende myndighed eller børs, som
begge Parter er underlagt eller skal indsende,
forudsat at der kun videregives de Fortrolige
Oplysninger, der er strengt nødvendige; eller
(v) med rette blev indhentet af den modtagende
Part fra tredjemand, som var bemyndiget til at
videregive disse uden begrænsninger.

Fortrolighed og offentliggørelse

14.1. "Fortrolige Oplysninger" betyder alle de
oplysninger (uanset om disse er formidlet
skriftligt, mundtligt, elektronisk eller på anden
måde, og uanset om disse er formidlet direkte
eller indirekte), herunder oplysninger, der er
afgivet i forbindelse med disse Vilkår og de deri
overvejede dispositioner, eller eventuelt
tilknyttede aftaler, hvis indhold i sagens natur
alene er beregnet for den modtagende Part, og
som er markeret med "fortroligt" eller
"ophavsretligt beskyttet" eller som i øvrigt er
fortroligt, og alle disse oplysninger vedrørende
enhver Parts forretningsdispositioner og
økonomiske aftaler med enhver anden person,
som denne Part har et fortroligt forhold til i den
pågældende sag.
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14.3. En afgivende Part hæfter ikke og er ikke
ansvarlig for fejl og mangler, eller for de
beslutninger, som den modtagende Part begår
eller træffer på baggrund af de Fortrolige
Oplysninger, der videregives i henhold til disse
Vilkår. Der gives ingen form form for garanti
(hverken
udtrykkeligt,
stiltiende
eller
lovbestemt) for de Fortrolige Oplysningers
nøjagtighed og fuldstændighed i forbindelse
med Varerne.
15.

Lov og værneting

15.1. Disse Vilkår, fortolkningen heraf og eventuelle
forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse
hermed inden for eller uden for kontrakt, er
underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse
med den lovgivning, der gælder for det land,
hvor Eaton (dvs. den tilknyttede enhed, det
datterselskab eller holdingselskab, som indgår
salgsaftalen) har hjemsted uden hensyntagen
til eventuelle internationale privatretlige regler.
15.2. Enhver tvist, der opstår direkte eller indirekte
som følge af disse Vilkår skal alene afgøres af
kompetente domstole i det værneting, der
gælder for Eatons (dvs. den tilknyttede enhed,
det datterselskab eller holdingselskab, som
indgår salgsaftalen) hjemsted.
16. Generelt
16.1. Hvis en af bestemmelserne i disse Vilkår anses
for at være ugyldig eller uden retskraft skal en
sådan bestemmelse (for så vidt at den er
ugyldig eller uden retskraft) være uden virkning
og skal udskilles fra de øvrige Vilkår heri, idet
dette dog ikke skal berøre gyldigheden af de

resterende bestemmelser i disse Vilkår.
Parterne skal herefter i rimeligt omfang
bestræbe sig på at erstatte de bestemmelser,
der er ugyldige eller uden retskraft, med
bestemmelser, som er gyldige og har retskrav,
hvis virkning ligger så tæt på den, man
tilstræbte ved den bestemmelse, der var
ugyldig eller uden retskraft.
16.2. Køber må ikke – uden først at have indhentet
Eatons skriftlige samtykke – overdrage nogen
af sine rettigheder eller forpligtelser til andre
eller give licens eller underentreprise i disse.
Eaton må gerne – uden først at have indhentet
Købers samtykke – overdrage alle sine
rettigheder eller forpligtelser til andre eller give
licens eller underentreprise i disse.
16.3. Ved manglende udøvelse eller ved forsinkelse i
udøvelsen af en rettighed eller et retsmiddel
foranlediget af disse Vilkår eller ved lov udgør
ikke en fraskrivelse af en sådan rettighed eller
et sådant retsmiddel eller en fraskrivelse af
øvrige rettigheder eller retsmidler. Ingen
enkeltstående eller delvis udøvelse af en
rettighed eller et retsmiddel foranlediget af
disse Vilkår eller ved lov skal forhindre
yderligere udøvelse af retten eller retsmidlet
eller udøvelsen af øvrige rettigheder eller
retsmidler.
16.4. Ethvert varsel afgivet i henhold hertil skal anses
for at være givet på behørig vis, hvis det er
sendt pr. anbefalet brev eller pr. fax til den
pågældende Part på dennes hjemsted eller
primære forretningsadresse. Varsler, der er
sendt pr. anbefalet brev, anses for at være
afgivet syv (7) dage fra afsendelse, og varsler
sendt pr. fax anses for at være afgivet
fireogtyve (24) timer fra afsendelsesdatoen.
16.5. Ved uoverensstemmelse mellem den engelske
version af disse Vilkår og en oversættelse heraf
til et hvilket som helst andet sprog, vil den
engelske version af disse Vilkår have forrang.

