STANDARD VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG
Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkår") regulerer alle tilbud, bestillinger og
kontrakter for salg af varer og tjenesteydelser fra SPX FLOW til Køber. Disse Vilkår
erstatter og udelukker enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale, forståelse,
fremstilling eller løfte og ethvert sæt af præ-kopi eller ethvert sæt standard vilkår og
betingelser i Købers besiddelse modtaget i forbindelse med anmodning om et tilbud,
købsordre, faktura, eller ordrebekræftelse, kontrakt eller lignende dokument. Disse
Vilkår må ikke rettes, udvides, ændres eller tilpasses undtagen i henhold til samtidig
eller efterfølgende skriftlig aftale, underskrevet af en bemyndiget repræsentant for
SPX FLOW og Køber. SPX FLOWs bekræftelse af Købers bestilling udgør ikke en accept
af nogen vilkår og betingelser heri, uanset hvordan sådanne vilkår og betingelser
fremlægges eller beskrives.
1. DEFINITIONER: "SPX FLOW" henviser til SPX FLOW Inc. virksomhedsnavn angivet i
bestillingen, som leverer varer og/eller tjenesteydelser. "Køber" henviser til den
virksomhed, der har accepteret SPX FLOWs tilbud eller er navngivet i bestillingen.
2. PRISER: Medmindre andet skriftligt er aftalt indbyrdes, er priser angivet i netto,
Free Carrier (INCOTERM 2010) SPX FLOW anlæg. Stenografiske, matematiske og
skrivefejl er underlagt korrektion. Priser er eksklusive udgifter til særlig emballage
eller procedurer i tilfælde af særlige omstændigheder i forbindelse med forsendelse
eller opbevaring, medmindre andet angives. Indtil accept af bestillingen i henhold til
disse Vilkår, kan angivne priser ændres.
3. LEVERING OG YDELSE: Medmindre andet skriftligt er aftalt af parterne, leveres alle
varer til Free Carrier (INCOTERM 2010) SPX FLOWs anlæg. Ejendomsretten overgår til
Køber ved levering eller ved fuld betaling, alt efter hvad der finder sted sidst, forudsat
at de eneste ejendomsrettigheder SPX FLOW beholder, er i forhold til inddragelse af
varerne, hvis Køber misligholder betalingen. Datoer for levering af tjenesteydelser
og/eller varelevering er kun vejledende og kan ændres, SPX FLOW vil gøre en
kommercielt rimelig bestræbelse på at overholde sådanne datoer, forudsat at SPX
FLOW ikke er ansvarsbærende for skader eller andet, Køber fratages heller ikke fra sit
ansvar i henhold hertil, hvis SPX FLOW ikke kunne overholde datoerne. Hvis der er
indgået aftale om udbetaling af erstatning eller bøde for en forsinkelse, vil en sådan
erstatning eller bøde kunne forfalde, hvis forsinkelsen udelukkende skyldes SPX
FLOW, Køber lider skade som følge af denne forsinkelse og Køber har informeret SPX
FLOW skriftligt herom efter udløb af den tid, hvor levering med rimelighed kunne
forventes leveret. Medmindre der indgås en særlig aftale herom, beregnes den på
baggrund af værdien af den forsinkede del af leveringen, SPX FLOWs samlede ansvar
for alle erstatninger/bøder er begrænset til 5 % af den samlede bestillings værdi. En
sådan erstatning/bøde vil være Købers eneste godtgørelse og SPX FLOWs
udelukkende ansvar i tilfælde af forsinkelse. For at undgå enhver tvivl; hvis bestillingen
er underlagt hollandsk lov, betyder ”erstatning” eller ”bøde” en kontraktuel straf, der
er ment som kompensation for skader. Desuden vil SPX FLOW ikke være direkte eller
indirekte ansvarlige for for forsinkelser eller manglende levering som følge af
transportører eller leverandører; problemer med arbejdskraft, mangler, strejker og
enhver type driftsstop, samt problemer med indhente materialer; Køber anmodede
om ændringer i bestillingen; brand, oversvømmelse, storme, ulykker naturkatastrofer
eller force majeure; enhver lov, sanktion, påbud eller anden statsligt begrænsning,
eller forbud eller politisk uro, eller andre begrundelser, der ligger uden for SPX FLOWs
rimelige kontrol. I tilfælde af en sådan forsinkelse, vil leveringsdatoen forlænges med
en periode mindst svarende til forsinkelsen. Alle varer, som SPX FLOW ikke inden for
syv (7) dage modtager en reklamation af, vil betragtes som accepteret.
4. MANGLER, SKADE, FORSENDELSESFEJL: SPX FLOWs ansvar ophører, når varerne er
stillet til rådighed for afhentning på SPX FLOWs anlæg. Køber skal notere kvitteringen
for varer, der ikke svarer til konnossementet eller notere kvittering uanmærket, og
Køber skal omgående fremsætte krav mod transportøren for forsendelsens mangler,
skader og afvigelser. Delvise forsendelser og omladninger er tilladt.
5. SKAT: Tilbuds- og bestillingsprisen omfatter ikke nogen form for aktuel eller
fremtidig vurdering, skat, afgift eller gebyr. Denne fritagelse omfatter, men er ikke
begrænset til, indkomstskat, kildeskat, fortjenstskat, omsætningsafgift, beskatning af
varer og tjenesteydelser, samt eventuelle andre gældende forbrugs- og miljøafgifter,
skat der skal betales af udstationerede medarbejders indkomst, havneafgifter,
import- og eksportafgifter på komponenter og tjenesteydelser samt alle
eksportafgifter, der skal betales ved hjemsendelse af SPX FLOW-komponenter ved
ordrens afslutning, hvor det er relevant. Hvis en bestilling er eksklusiv skat,
forbeholder SPX FLOW sig retten til at fakturere ved at lægge de skatter til en sådan
bestillingspris, som måtte være gældende i henhold til den gældende jurisdiktions
skatteregler, sammen med SPX FLOWs eksterne omkostninger ved håndtering af disse
skatter.

6.

dage efter SPX FLOWs accept af bestillingen, de sidste to betalinger forfalder inden
for tredive (30) dage. Forholdsmæssige betalinger forfalder for delvise forsendelser
og køber vil ikke være berettiget til tilbageholdelse eller forsinkelse af betalingerne,
skulle SPX FLOW skriftligt acceptere tilbageholdelse eller forsinkelse af betaling, kan
SPX FLOW give tilladelse til en sådan tilbageholdelse eller forsinkelse af betaling i form
af en obligation, kreditbrev eller en bankgaranti, hvilket aldrig vil kunne strækkes
længere end til tredive (30) dage over udløb for garantiperioden. SPX FLOW bevarer
alle rets midler for Købers insolvens, inklusiv, men ikke begrænset til, retten til at
stoppe levering, afhente leverede varer eller tilbageholde varer indtilkontant betaling
finder sted. Manglende betaling af faktura ved forfaldstidspunktet kan, hvis SPX FLOW
ønsker det, føre til, at alle efterfølgende fakturaer straks forfalder og SPX FLOW kan
tilbageholde alle efterfølgende leverancer, indtil hele kontoen er betalt og SPX FLOW,
vil under sådanne omstændigheder, ikke være ansvarlig for helt eller delvist
manglende opfyldelse af kontrakten. Køber accepterer at skulle betale, uden formel
varsel, halvanden procent (1,5 %) per måned af det beløb, der ikke er betalt ved
forfaldsdatoen, eller, hvis en sådan procentsats overstiger gældende lovgivning,
accepterer Køber at betale den maksimalt tilladte procentsats. Køber kan ikke
anvende nogen form for fradrag, uanset om der er tale om modregning, modkrav eller
andet. Hvis forudsætningerne for en betaling (såsom levering, fuldendelse eller formel
accept) ikke kan opfyldes på grund af Købers misligholdelse, vil en sådan betaling
stadig forfalde og skulle betales til den aftalte tid og SPX FLOWs heraf følgende ret til
at søge erstatning fastholdes.
7. AFLYSNINGER OG ÆNDRINGER: Alle bestillinger er bindende efter accepten. I
tilfælde af at SPX FLOW, efter eget skøn alene, accepterer annullering af en bestilling
af Køber, skal Køber betale et gebyr for annullering, svarende til det højeste beløb af
enten (i) femogtyve procent (25 %) af købsprisen eller (ii) ethvert tab eller omkostning
for SPX FLOW, inklusiv, men ikke begrænset til, omkostninger for materialer,
arbejdskraft, teknik, renovering og en rimelig fortjeneste. Køber er ansvarlig for alle
rimelige udgifter til opbevaring, forsikring og alle andre udgifter for SPX FLOW, som
følge af Købers annulleringer og/eller ændringer. Ingen ændringer til specifikationer
eller bestillingen kan accepteres uden forudgående skriftlig tilladelse fra begge parter.
Skulle Købers ønsker ændre sig, vil SPX FLOW give Køber et tilbud inden for rimelig tid,
men højest ti (10) hverdage senere, med specifikation af den tilsvarende ændring i
levering, pris, materialer og lignende. SPX FLOW er ikke forpligtet til at implementere
den ønskede ændring, før tilbuddet er accepteret af begge parter.
8. BEGRÆNSET GARANTI: Medmindre andet skriftligt er aftalt indbyrdes, er (a) SPX
FLOW varer, reservedele og dele heraf garanteret Køber mod mangelfuldt håndværk
og materiale i en periode på tolv (12) måneder fra installationstidspunktet eller atten
(18) måneder fra Leveringsdatoen, alt efter hvilken dato der forekommer først, og (b)
SPX FLOW tjenesteydelser er garanteret Køber en håndværksmæssigt udførelse i en
periode på halvfems (90) dage fra datoen for levering af serviceydelsen. Hvis varerne
eller tjenesteydelserne ikke lever op til ovenstående garantier, er Købers eneste
adgang til afhjælpning, at efter SPX FLOWs eget valg, at SPX FLOW enten afhjælper
eller udskifter de defekte varer eller genudfører mangelfulde tjenesteydelser. Hvis
Køber fremsætter et garantikrav til SPX FLOW og der efterfølgende viser sig ikke at
findes nogen defekt, skal Køber refundere SPX FLOW for rimelige omkostninger, som
SPX FLOW har haft i forbindelse med den påståede defekt. Varer fra tredjemand, der
leveres af SPX FLOW, afhjælpes eller udskiftes som Købers eneste adgang til
afhjælpning, men kun i det omfang, sådan er fastsat i og hædret af den oprindelige
producents garanti. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er SPX FLOW ikke ansvarlig
for garantibrud eller på anden vis for: (i) normal slitage, (ii) korrosion, abrasion eller
erosion, (iii) enhver vare eller tjenesteydelse, som efter levering eller udførelse af SPX
FLOW, har været udsat for ulykker, misbrug, fejlagtig anvendelse, forkert reparation,
ændringer (inklusiv ændringer eller reparationer af Køber, slutbrugeren eller
tredjepart, andre end SPX FLOW), forkert installation, misligholdelse eller
uforholdsmæssige driftsforhold, (iv) defekter, der stammer fra Købers specifikationer
eller design eller Købers entreprenører eller underleverandører, andre end SPX FLOW,
eller (v) defekter, som følge af produktion, distribution, reklame for eller salg af Købers
produkter, (vi) skader som følge af kombinationer, drift eller brug af udstyr, produkter,
hardware, software, firmware, systemer eller data, der ikke leveres af SPX FLOW, eller
(vii) Købers brug af varerne på en måde, der er uforenelig med SPX FLOWs skriftlige
materialevejledning vedrørende brugen af et sådant produkt. Derudover omfatter
ovenstående garanti ikke arbejdskraft, demontering, geninstallation, transport eller
adgangsudgifter eller andre udgifter forbundet med reparation eller udskiftning af SPX
FLOW varer.DE HERI BESKREVNE GARANTIERNE UDGØR UDTØMMENDE DE FOR
KØBER TILGÆNGELIGE GARANTIER OG SPX FLOW FRASIGER SIG HERMED ENHVER
ANDEN GARANTIE, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIV, UDEN
BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL, ETHVERT DRIFTS- ELLER PROCESUDBYTTE, ØNSKET AF
KØBER OG IKKE SPECIFIKT AFTALT MED SPX FLOW. OVENSTÅENDE FORPLIGTELSER I
FORBINDELSE MED OMLEVERING OG AFHJÆLPNING UDGØR SPX FLOWS FULDE OG
EKSKLUSIVE ANSVAR OG KØBERS EKSKLUSIVE ADGANG FOR ETHVERT KRAV I
FORBINDELSE MED SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER, VARER ELLER DELE,
DERES DESIGN, ANVENDELIGHED, INSTALLATION ELLER DRIFT.

KREDIT OG BETALING Medmindre der foreligger en anden
skriftlig aftale med SPX FLOW, skal betaling af varer finde sted inden for tredive (30)
dage, i valutaen for SPX FLOWs udstedende lokation. For bestillinger over
tohundredehalvtredstusind dollars (250.000 $) eller tilsvarende i lokal valuta vil
betalingsvilkårene være som følger: (a) tyve procent (20 %) forudbetaling, (b) fyrre
procent (40 %) betaling ved SPX FLOWs indkøb af råmaterialer/komponenter og (c) 9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER: I tilfælde af en anklage om krænkelse af
fyrre procent (40 %) betaling ved levering. Forudbetalingen forfalder inden for fem (5) tredjemands immaterielle rettigheder vil SPX FLOW, efter eget valg, enten (i) tilpasse
de pågældende varer, så de yder tilsvarende funktioner uden overtrædelse, (ii)
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indhente en royaltyfri licens til Køber, for at fortsætte brugen af de
rettighedskrænkende produkter eller (iii) refundere Køber for den daværende
afskrivning til fair market value for den rettighedskrænkende komponent. SPX FLOW
har ingen forpligtelse i henhold til denne bestemmelse, i det omfang at et krav er
baseret på (a) kombinationen, driften eller brugen af varerne med udstyr, produkter,
hardware, software, systemer eller data, der ikke blev leveret af SPX FLOW, hvis en
sådan krænkelse ville være blevet undgået i mangel af en sådan kombination, drift
eller brug, eller (b) Købers brug af produktet på nogen måde er uforenelig med SPX
FLOWs skriftlige materialevejledning vedrørende brugen af et sådant produkt eller (c)
krænkelse som følge af specifikationer eller design fra Køber eller Købers
entreprenører eller underleverandører, andre end af SPX FLOW. Denne bestemmelse
angiver SPX FLOWs samlede ansvar og købers eksklusive adgang til afhjælpning i
henhold til enhver faktisk eller påstået krænkelse som følge af brugen de varer eller
tjenesteydelser, der sælges, herunder eller en del heraf, og er omfattet af de øvrige
begrænsninger i disse Vilkår.

parterne og vil kunne indføres og håndhæves i enhver jurisdiktion. Køber og SPX FLOW
giver hermed uigenkaldeligt afkald på enhver indsigelse mod valg af sted for enhver
handling eller procedure i de ovenfor beskrevne domstole. For salg af varer, der
sælges eller leveres eller tjenesteydelser, der skal udføres uden for USA: De
involverede parters rettigheder og pligter herunder vil være underlagt og fortolket i
henhold til lovgivning i jurisdiktionen for den SPX FLOW-enhed, der leverer varer eller
servicer for denne bestilling. FN-konventionen om kontrakter for international handel
med varer og konfliktreglerne i international privatret vil ikke find anvendelse. Enhver
handling eller procedure i forbindelse med enhver konflikt eller uoverensstemmelse,
der involverer eller opstår som følge af denne bestilling, efter SPX FLOWs skøn, (i) skal
fremlægges for en kompetent domstol i den jurisdiktion, hvor den SPX FLOW-enhed,
der leverer varerne eller tjenesteydelsen er placeret, eller (ii) skal afgøres endeligt
under voldgiftsregler under International Chamber of Commerce af en eller flere
voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med disse regler, med engelsk som
sproget for voldgiftsprocedure og afgørelse. Uanset eventuelle begrænsninger i disse
Vilkår, forbeholder SPX FLOW sig retten til at indlede procedurer ved enhver
10. ANSVARSBEGRÆNSNING : UANSET EVENTUELLE MODSÆTNINGER HERI: (A) SPX kompetent domstol og Køber skal skadesløsholde SPX FLOW for alle omkostninger,
FLOW VIL ALDRIG VÆRE ANSVARLIGE FOR EKSEMPLARISKE, PUNITIVE, TILFÆLDIGE, gebyrer og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) som SPX FLOW måtte have i
INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGE-SKADER AF NOGEN ART (SAMLET BETEGNET SOM forbindelse med håndhævelse af sine rettigheder i henhold til denne bestilling.
"FØLGESKADER"), UANSET OM DE VAR FORUDSEELIGE ELLER EJ, INKLUSIV OG UDEN
BEGRÆNING , TREDJEPARTS UDGIFTER OG OMKOSTNINGER, TABTE FORTJENESER 14.
VIDERESALG: Køber accepterer ydermere, at ved videresalg af varerne,
(DIREKTE ELLER INDIREKTE), PRODUKTER, PRODUKTION, FORRETNING ELLER inkorporeres videresalgsbestemmelser, der begrænser inddrivelser mod SPX FLOW i
FORRETNINGSMULIGHEDER, UANSET ÅRSAG, , INKLUSIV OG UDEN BEGRÆNING, overensstemmelse med disse Vilkår. Hvis Køber undlader at inkorporere sådanne
UAGTSOMME ELLER MANGLENDE HANDLINGER, OVERTRÆDELSE AF KONTRAKT, bestemmelser i en sådan kontrakt for videresalg, kan (a) SPX FLOW afvise Købers
GARANTI (OVERLAGT ELLER EJ) ELLER PLIGT (LOVMÆSSIG ELLER ANDEN) ELLER SPX bestilling i forbindelse med en sådan kontrakt til videresalg og (b) Køber skal friholde,
FLOW GROUPS DIREKTE ANSVAR ELLER ENHVERT ANDET TEORETISK LOVMÆSSIGT forsvare og skadesløsholde SPX FLOW mod ethvert krav, ansvar, omkostninger, skader
ANSVAR OG (B) SPX FLOWS SAMLEDE ANSVAR FRA ELLER I FORBINDELSE MED ALLE eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eller konsekvens af en
BESTILLINGER OG KONTRAKTER FOR VARER OG TJENESTEYDELSER UNDER DISSE sådan udeladelse.
VILKÅR VIL (UNDTAGEN FORPLIGTELSER, DER IKKE KAN PÅ GRUND AF LOVEN) IKKE
OVERSTIGE KONTRAKTPRISEN FOR VARERNE OG/ELLER TJENESTEYDELSER, SOM DER 15. FORSINKELSER FORÅRSAGET AF KØBER, AFKALD AF RETTIGHEDER: Hvis Køber
BÆRES ANSVAR FOR. ENHVER REKLAMATION ELLER MEDDELELSE OM ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til en bestilling, har SPX FLOW ret til at
KONTRAKTSBRUD SKAL AF KØBER FINDE STED INDEN 30 DAGE EFTER UDLØBET AF suspendere sin leverance af bestillingen, indtil Køber opfylder sådanne forpligtelser
GARANTIPERIODEN. KØBER VIL ALENE VÆRE ANSVARLIG FOR ALLE AFTALER MED og eventuelle datoer for levering af varer eller tjenesteydelser forlænges for med en
TREDJEPARTER, DER IKKE FALDER UNDER DISSE VILKÅR OG ER I STRID MED periode fastlagt efter SPX FLOWs skøn.
BEGRÆNSNINGERNE AF ANSVAR OG/ELLER GARANTIEN INKLUDERET HERI.
Forsinkelser forårsaget af Køber, som forhindrer SPX FLOW i at nå de oprindelige
11.
VARER TIL EKSPORT: Køber anerkender, at varerne kan være underlagt præstationskrav for bestillingen, omfatter, men er ikke begrænset til: (a) opførelse af
eksportrestriktioner og at Køber vil overholde alle gældende love og forskrifter. Hvis bygninger, strukturer eller andre dele, hvor SPX FLOWs varer er placeret, (b)
varerne er tiltænkt eksport, skal Køber angive bestemmelsesland i sin bestilling. I ændringer i bestillingen, i det omfang de er anmodet af Køber, (c) færdiggørelse af
tilfælde af at Køber køber varer til eksport uden at anmelde SPX FLOW forbeholder godkendelser, tilladelser eller levering af kritisk information uden for de perioder, som
SPX FLOW sig retten til at annullere ordren uden sanktioner eller ansvar for aftalebrud Køber angav i bestillingen, (d) eventuelle fastlagte faciliteter og arbejdsvilkår, der ikke
i tilfælde at SPX FLOW opponere imod varens endelige bestemmelsessted. Køber er opretholdes af Køber, (e) Køber har forsømt at arrangere transporten af varerne i en
eneansvarlig og skal forsvare, skadesløsholde og friholde SPX FLOW for ethvert tab bestilling, hvor Køber har en sådan forpligtelse, eller hvilken som helst anden
eller skader (herunder, uden begrænsning, krav fra statslige myndigheder) som følge forsømmelse fra Købers side, eller nægtet modtagelse af levering i henhold til de
af eksport eller import af sådanne varer, herunder, uden begrænsning, de, der aftalte leveringsdatoer, (f) forsinkelse af toldklarering (hvis relevant) af
vedrører emballage, etikettering, mærkning, garanti, indhold, brug eller bestillingsleverancer, og (g) forsinkelse fra Køber i forhold til at stille enhver påkrævet
dokumentation af varerne. Det er Købers eneansvar at indhente eventuelt påkrævede sikkerhed for SPX FLOW i form af et kreditbrev, bankgaranti eller lignende. I tilfælde
eksportlicenser. Køber foretager ikke og anmoder ikke SPX FLOW om at foretage af sådanne forsinkelser fra Køber, vil SPX FLOW ud over en forlængelse af de
handlinger, der ville krænke nogen anti-boykot eller eksport- eller resterende milepæle have ret til en forøgelse af den samlede bestillingspris for at
importbestemmelser eller -regulativer, der gælder for bestillingen, fra nogen statslige afspejle de øgede omkostninger for SPX FLOW, der direkte skyldes Købers
myndigheder, og skal forsvare, skadesløsholde og friholde SPX FLOW for ethvert tab forsinkelser. Endvidere vil SPX FLOW være berettiget til at opkræve for enhver
eller skade som følge af, eller relateret til, sådanne handlinger. I det omfang SPX FLOW bestillingsmilepæl, som ikke har kunnet gennemføres, som følge af Købers
er forpligtet til at opnå en eksportlicens for varer: (1) SPX FLOWs forpligtelse til at forsinkelser. Sådanne opkrævninger skal betales inden for 30 dage efter SPX FLOWs
opfylde en ordre med varer, der kræver en sådan licens, vil være direkte underlagt faktureringsdato.
licensens udstedelse, (2) SPX FLOW vil anvende kommerciel rimelige indsats på at
opnå en sådan licens, (3) Køber skal stille alle nødvendige oplysninger og Eventuelle ingeniør- eller tekniktegninger eller andre tegninger sendt af SPX FLOW til
dokumentation til rådighed for SPX FLOW for at opnå en sådan licens og (4) Køber skal Køber, som ikke udtrykkeligt afvises skriftligt inden for ti (10) arbejdsdage efter Købers
refundere SPC FLOW for dennes rimelige udgifter afholdt i forbindelse med opnåelse modtagelse, anses for accepteret af Køber. Købers ret til at foretage en aftalt
af en sådan licens.
inspektion før forsendelse, (i) som Køber ikke planlægger inden for ti (10) arbejdsdage
efter modtagelsen af besked om at inspektion kan foretages af SPX FLOW eller, (ii)
12. EJENDOMSRETSOPLYSNINGER: SPX FLOW fastholder ejendomsretten til alle som Køber forsinker i mere end ti (10) arbejdsdage fra den oprindeligt planlagte dato,
tekniske og produktionstegninger, tegninger, teknisk data og anden immateriel vil blive frafaldet, så længe SPX FLOW certificerer skriftligt, at varerne med succes har
ejendom, information og dokumenter, der vedrører de varer eller tjenesteydelser, der bestået SPX FLOWs standard forudgående inspektion. Hvis køber forsinker
sælges til Køber. Alle sådanne oplysninger og dokumenter, der er fremlagt eller forsendelse af varer eller på anden måde ikke indgår aftale med en speditør eller på
leveret af SPX FLOW til Køber: (i) skal anses for SPX FLOWs ejendom, (ii) må ikke anden vis ikke afsender en speditør eller transitvirksomhed inden for ti (10)
videregives til nogen tredjepart uden udtrykkelig, forudgående og skriftligt samtykke arbejdsdage efter at have modtaget meddelelse om, at varerne er klar til at blive
fra SPX FLOW, og (iii) skal kun anvendes af Køber til inspektion, installation, brug og sendt, har SPX FLOW ret til at ændre leveringsperioden til Ex Works (INCOTERM 2010)
vedligeholdelse af de varer og tjenesteydelser, der sælges til Køber under disse Vilkår. SPX FLOWs anlæg.
13. LOV, STED, KONFLIKTLØSNING: For salg af varer eller levering heraf eller udførelse
af tjenesteydelser i USA: Rettigheder og pligter for involverede parter vil være
underlagt gældende lovgivning i staten North Carolina, USA, med undtagelse af dens
lov om konflikthåndtering og valg af lovprincipper. Enhver handling eller procedure i
forbindelse med en konflikt eller uoverensstemmelse, der involverer eller opstår som
følge af denne bestilling, skal efter SPX FLOWs skøn, (i) behandles ved retten i
Mecklenburg County, North Carolina eller den føderale domstol for Western District
of North Carolina, USA, hvor Køber og SPX FLOW er underlagt og accepterer generelt
og ubetinget disse domstoles jurisdiktion med hensyn til denne parts person og
ejendom, eller (ii) skal afgøres ved voldgift under American Arbitration Association i
henhold til dennes Commercial Rules, hvis afgørelse vil være endelig og bindende for

16. ANDET: Ingen forhandler, mægler, filialchef, agent, medarbejder eller
repræsentant for SPX FLOW har nogen magt eller myndighed, ud over at tage
bestillinger for SPX FLOW varer eller tjenesteydelser og indsende dem til SPX FLOW til
SPX FLOWs godkendelse og accept eller afvisning i henhold til Vilkårene heri. Der er
ikke angivet nogen aftaler, forpligtelser eller betingelser, udtrykt eller underforstået,
lovbestemt eller andet, der vedrører emnet herom, bortset fra dem indeholdt heri.
For at undgå tvivl og ikke som begrænsning af ovenstående, er SPX FLOW ikke bundet
af vilkårene i nogen kontrakt mellem Køber og tredjepart eller andre flow downbestemmelser, uanset om Køber meddeler SPX FLOW om sådanne vilkår, medmindre
SPX FLOW af en af SPX FLOW bemyndiget repræsentant skiftligt og udtrykkeligt
accepterer at være bundet af sådanne vilkår. Hvis en bestemmelse i nærværende er
2
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ugyldig eller ikke kan håndhæves under gældende lov, skal de resterende
bestemmelser fortsat stå ved magt og effekt.
SPX FLOW forbeholder sig retten til at overføre eller overdrage sine forpligtelser,
rettigheder og ansvar i henhold til nærværende, så længe den pågældende efterfølger
eller modtager af overdragelsen er indforstået med disse Vilkår. Enhver tildeling af
Købers rettigheder underlagt nærværende Vilkår, vil være ugyldig uden SPX FLOWs
skriftlige accept (som ikke vil nægtes på urimelig vis). SPX FLOW manglende påkrav
om Købers ydelser i henhold til disse Vilkår, medfører ikke, at SPX FLOWs ret til at
modtage disse nøjagtige leverance i henhold til disse Vilkår, formindskes eller
bortfalder.
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