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Købsvilkår 
TJ-Imaging ApS 

CVR-nr. 37413097 
Disse købsvilkår gælder for alle aftaler, medmindre andet er aftalt skriftligt. 
 
1 Virksomhedsoplysninger 

1.1 TJ-Imaging ApS, CVR-nr. 37413097 er etableret på adressen Troldholm 5, 9400 Nørresundby (”TJI”). 
1.1 TJI kan kontaktes på telefonnummer +45 5371 5520 samt på e-mailadressen info@tj-imaging.com. 
1.2 TJI er organiseret som et anpartsselskab 

 
2 Anvendelsesområde 
1.3 Alle leverancer af varer eller tjenesteydelser til TJI er undergivet disse Købsvilkår, medmindre andet er 

udtrykkeligt aftalt på skrift. 

3 Levering 
3.1 Såfremt sælger har oplyst en leveringstid, og køber ikke rettidigt modtager varer til den angive leveringstid, skal 

sælger friholde TJI for den herved forvoldte økonomiske skade.  
 

3.2 Levering til TJI sker for sælgers regning og risiko, indtil a) varen kommer frem til TJIs adresse, eller b) varen 
kommer frem til en anden adresse, anvist af TJI som den endelige leveringsadresse. Denne bestemmelse kan 
alene fraviges ved skriftlig og udtrykkelig aftale. 
 
Såfremt TJI har påtaget sig at levere en konkret vare, overgår risikoen og omkostninger dog til TJI ved første 
videregivelse til en af TJI antaget fragtfører og frem til det aftalte leveringssted. 
 

3.3 Hvis sælger misligholder sine leveringsforpligtigelser, har TJI valgret mellem de mulige afhjælpningsbeføjelser. 

 
4 Priser, tilbageholdelse og ejendomsret 
4.1 Sælger oplyser den endelige og totale pris til TJI, inklusiv skatter, afgifter, gebyrer mv. Sælger bærer 

omkostninger, som ikke er oplyste.  

 
4.2 Sælger er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i varer eller indbetalte beløb. 

 
4.3 Ejendomsretten til varer overgår senest til TJI, når den fulde købesum er betalt, og ejendomsforbehold indeholdt 

i sælgers standardvilkår afvises af TJI. 

 
5 Persondata og GDPR 
5.1 Sælger indestår for og garanterer, at alle varer leveret til TJI er blevet uigenkaldeligt renset for personhenførbare 

oplysninger.  
5.2 Såfremt sælger leverer varer med personhenførbare oplysninger, friholder sælger TJI for enhver økonomisk 

skade forvoldt i forbindelse med sådanne personhenførbare oplysninger. 
5.3 TJI afviser hermed ethvert andet, uoverensstemmende eller yderligere vilkår fra sælger, som fremgår af 

salgsordre eller ethvert andet dokument, og sådanne vilkår er ikke juridisk bindende, hverken ved TJIs skriftlige 
accept af sådanne dokumenter eller ved samhandel. 

 
6 Ansvar og indeståelse 
1.4 I det omfang sælger befinder sig udenfor EU, accepterer sælger at skadesløsholde TJI for et eventuelt 

produktansvar, som om sælger var producent af den pågældende vare, solgt til TJI. 
 

1.5 Sælger indestår for, at varer, som sælger accepterer at levere til et af TJI angivet leveringssted, lovligt kan 
leveres, modtages og anvendes efter varens normale brug. 

1.6 Sælger skadeløsholder TJI for ethvert ansvar vedrørende fysiske eller retlige mangler ved varen, herunder 
omkostninger ved retlige tvister.  

 
7 Lovvalg og værneting 
7.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg under anvendelse 

af dansk ret. 
7.2 Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog 

ikke anvendelse. 
8 Autoritativ sprogversion 
8.1 Den danske version af Aftalen er autoritativ.  

 


