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GENERELLE 

FORRETNINGSVILKÅR OG -

BETINGELSER 
 

1 DEFINITIONER 
1.1 I disse generelle forretningsvilkår og -betingelser (i det 

følgende benævnt "Betingelserne") har følgende forkortelser 

følgende betydning: 

 

1.2 ”Aftalen” betyder den med Kunden indgåede aftale om 

levering af genstande eller ydelser. 

 
1.3 “GC Healthcare” betyder GC Healthcare A/S, CVR-nr. 38 5 22 

90, Roms Hule 8, st., 7100 Vejle. 

 

1.4 ”Kunden” betyder den fysiske eller juridiske person, som 

Leverancen er ydet til. 

 

1.5 ”Leverancen” betyder samtlige GC Healthcares genstande og 

ydelser, herunder forskellige ladestationer, der udlejes 

og/eller leases til Kunden.     

 

1.6 “Parterne” betyder GC Healthcare og Kunden tilsammen, hver 

for sig benævnt en ”Part”. 

 

2 ANVENDELSESOMRÅDE 
 

2.1 Disse vilkår for GC Healthcare gælder for alle ydelser mellem 

GC Healthcare og Kunden, medmindre andet skriftligt er 

aftalt. 

 

2.2 Ved at underskrive en leasing-/ drifts og eller leveringsaftale 

på en Leverance, accepterer og bekræfter Kunden alle vilkår i 

Betingelserne gælder for Leverancen. 

 

2.3 Anvendelsen af Kundens eventuelle indkøbsbetingelser er 

udtrykkeligt ekskluderet, medmindre GC Healthcare og 

Kunden skriftligt aftaler andet. 

 

3 EJENDOMSRETTEN 

 
3.1 Leverancen er til enhver tid GC Healthcares ejendom. Kunden 

er således uberettiget til at sælge, udlåne, fremleje, pantsætte 

eller på anden måde retligt råde over Leverancen, uden GC 

Healthcares udtrykkelige skriftlige samtykke.  

 
3.2 De på Leverancen påførte typebetegnelser, fabrikations-

numre, kendetegn mv., der kan identificere Leverancen, må 

ikke fjernes, overstreges, udviskes eller på anden vis gøres 

ikke-læsbare, således der ikke kan ske identifikation af 

Leverancen.   
 

3.3 GC Healthcare kan til enhver tid forlange, at Kunden for egen 

regning påfører Leverancen skilte, mærker eller kendetegn, 

der gør Leverancen identificerbart, og angiver GC Healthcares 

ejendomsret til Leverancen. 
 

3.4 GC Healthcares ejendomsret omfatter tillige genstande, der 

indføjes, modificerer eller erstatter dele af Leverancen. 

 

 

4 BESIGTIGELSE  

 
4.1 GC Healthcare kan til enhver tid kræve at besigtige 

Leverancen.  

 
4.2 I forbindelse med besigtigelsen er Kunden forpligtet til at 

rette sig efter enhver vejledning og instruks givet af GC 

Healthcare vedrørende Leverancens fortsatte anvendelse, 

vedligeholdelse og lignende, der gives på baggrund af 

besigtigelsen.  

 

5 LEVERING   
 

5.1 Undlader Kunden at modtage Leverancen til aftalt tid, eller 

har Kundens forhold bevirket, at Leverancen ikke kan leveres 

rettidigt, skal Kunden erstatte ethvert tab dette påfører GC 

Healthcare. Kunden hæfter fortsat for den fulde aftalte leje- 

eller leasingydelse i hele den i henhold til Aftalen aftalte 

periode.  

 

6 BRUGSRET 

 
6.1 Leverancen må udelukkende anvendes i Kundens virksomhed 

og må ikke flytte forretningssted.  

 
6.2 Såfremt Kunden ønsker at flytte Leverancen til et andet 

forretningssted, kræver dette skriftlig aftale med GC 

Healthcare.  

 

7 LEJE- OG LEASINGYDELSE, BETALING OG 

SIKKERHEDSTILLELSE  

 
7.1 GC Healthcare opkræver på baggrund af Kundens brugsret en 

nærmere aftalt leje- eller leasingydelse iht. leje- eller 

leasingaftalen. Beløbets størrelse samt forfaldstid fremgår 

særskilt af leje- eller leasingaftalen.  
 

7.2 Ved for sen betaling pålægges en rente på 2 % af det fulde 

tilgodehavende pr. påbegyndt kalendermåned fra 

forfaldsdagen. Ved udstedelse af rykkerskrivelser til Kunden 

pålægges et gebyr på 100,00 kr. inklusiv moms, der tillægges 

den forsinkede betaling. 

 

7.3 Kunden er forpligtet til at erlægge effektiv betaling og er 

således uberettiget til at tilbageholde nogen del af leje- eller 

leasingydelsen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle 

modkrav eller at foretage modregning for sådanne krav. En 

sådan tilbageholdelse eller modregning vil være at betragte 

som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 

 

8 OMKOSTNINGER 

 
8.1 Alle priser oplyst af GC Healthcare er eksklusive moms, 

afgifter eller andre skatter, der relaterer sig til Leverancen. 

 

9 KUNDENS FORPLIGTELSER 

 

9.1 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe de nødvendige 

oplysninger, GC Healthcare anmoder om, således GC 

Healthcare kan levere den aftalte Leverance rettidigt.  

 

9.2 Kunden er forpligtet til at afholde enhver udgift ved 

installation og benyttelse af Leverancen.  
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9.3 Kunden er forpligtet til at følge enhver instruks, vejledning 

og/eller anvisning, som er udarbejdet med henblik på korrekt 

brug af Leverancen, herunder eksempelvis foretagelse af 

foreskrevne service på Leverancen. Det er alene GC 

Healthcare, som må udføre service på Leverancen. 

 

9.4 Kunden er ansvarlig for såvel private og offentlige forskrifter 

overholdes, der gælder for benyttelsen af Leverancen. 

 

9.5 Kunden skal friholde GC Healthcare for ethvert ansvar, GC 

Healthcare måtte ifalde på baggrund af Kundens manglende 

overholdelse af private og offentlige forskrifter.  

 

10 PROMOVERING  

 
10.1 Medmindre andet skriftligt aftales, forestår Kunden egen 

promovering, herunder ved visning af videoer, stilbilleder, 

infomercials mv. på Leverancens skærme. Kunden er forpligtet 

til at oppebære enhver omkostning i forbindelse hermed.  

 
10.2 Det kan aftales, at GC Healthcare ved indgåelse af Aftalen 

betaler en engangsydelse til Kunden, som vederlag for GC 

Healthcares promovering på Leverancens skærme i et 

nærmere aftalt tidsrum.  Medmindre andet skriftligt aftales 

med GC Healthcare, gælder den forudbetalte ydelse og 

dermed aftale om GC Healthcares promovering på 

Leverancens skærme, maksimalt i 12 måneder fra Aftalens 

ikrafttræden. Herefter bortfalder GC Healthcares forpligtelse 

til at promovere på Leverancens skærme, og dermed også GC 

Healthcares forpligtelse til yderligere betalinger til Kunden. 

 

11 VEDLIGEHOLDELSE  
 

11.1 Kunden sørger for at vedligeholde Leverancen, således at 

Leverancen altid er i god og brugbar stand og ikke udviser 

anden forringelse end, hvad der er anses som almindelig slid 

og ælde.  

 

11.2 Ved reparation eller service af Leverancen, skal der altid 

anvendes de af GC Healthcare foreskrevne originale 

reservedele.  

 

11.3 Reparation eller service skal altid foretages af en af GC 

Healthcare godkendt reparatør.  

 

11.4 Ved vedligeholdelse, reparation, service eller benyttelse af 

Leverancen, må der ikke foretages ændringer, omdannelse, 

modifikationer og lignende uden GC Healthcares skriftlige 

samtykke.  

 

12 FORSIKRING 

 
12.1 GC Healthcare tegner de efter GC Healthcares opfattelse 

fornødne forsikringer. Præmien er GC Healthcare berettiget til 

at opkræve hos Kunden.  

 

12.2 Kunden bærer følger af skader, der ikke dækkes af tegnede 

forsikringer samt den eventuelle selvrisiko.   

 

12.3 Ingen forsikringsbegivenhed bevirker, at Kunden er fritaget 

for at overholde Aftalen eller betaling af leje- eller 

leasingydelse.  

 

 

 

 

13 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE 

 
13.1 Aftalen er uopsigelig i den i Aftalen fastsatte periode. Aftalen 

skal skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til udløbet af 

den i Aftalen fastsatte periode. Opsiges Aftalen ikke med rette 

varsel forlænges Aftalen med 1 års uopsigelighed. 

 
13.2 Forlænges Aftalens uopsigelighed i henhold til punkt 13.1, 

gælder et nyt opsigelsesvarsel på 6 måneder. Opsiges den 

forlængede Aftale ikke med rette varsel forlænges Aftalen 

med (endnu) 1 års uopsigelighed. Opsigelse skal dermed 

skriftligt gives 6 måneder før udløbet af en 

uopsigelighedsperiode, da Aftalen ellers fortsat forlænges 

med en ny uopsigelighedsperiode på samme vilkår.  

 
13.3 GC Healthcare er dog berettiget til med øjeblikkelig virkning 

at ophæve Aftalen ved enhver væsentlig misligholdelse, 

herunder men ikke udelukkende: 

 
a) Ved enhver forsinkelse af betaling, der er pålagt Kunden.  

b) Såfremt Kunden går konkurs eller tages under 

konkursbehandling.   
c) Såfremt Kunden indleder forhandlinger om 

rekonstruktion eller akkord.   
d) Såfremt Kunden afhænder væsentlige dele af sine 

erhvervsaktiviteter, og Kundens kapitalgrundlag 

reduceres væsentligt. 

 

14 MANGLER OG REKLAMATION 

 
14.1 Ved enhver modtagelse af et af GC Healthcares Leverancer 

skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af 

Leverancen, som ordentlig og sædvanlig forretningsbrug 

kræver. 

 

14.2 Såfremt Kunden vil påberåbe sig fejl eller mangler, skal 

Kunden straks efter, at fejlen eller manglen er eller burde 

være opdaget, give GC Healthcare skriftlig meddelelse herom 

samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har 

opdaget eller burde have opdaget manglen, og der ikke 

reklameres som anført, kan manglen ikke senere gøres 

gældende. 

 

15 ANSVARSBEGRÆNSNING 

 
15.1 Parterne er ansvarlige over for hinanden for skader som følge 

af manglende overholdelse af Aftalen med de begrænsninger, 

som er anført nedenfor.  

 
15.2 GC Healthcare er i tilfælde af forsinkelse og mangler ved 

Leverancen kun erstatningsansvarlig for grov uagtsomhed. 
 

15.3 Erstatningskrav i tilfælde af forsinkelse forudsætter endvidere, 

at forsinkelsen har et omfang, der berettiger Kunden til at 

hæve handlen. GC Healthcare hæfter i intet tilfælde for 

følgeskader, herunder driftstab, avancetab, tabt 

arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af 

forsinkelser eller mangler ved Leverancen. 

 

16 AFHJÆLPNING 
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16.1 Afhjælpning af fejl og mangler sker for GC Healthcares 

regning. 

Afhjælpning må kun udføres af andre end GC Healthcare efter 

GC Healthcares forudgående skriftlige tilladelse. Kunden er 

forpligtet til at medvirke ved eventuelle 

afhjælpningsforanstaltninger i rimeligt omfang.  

 

17 TILBAGELEVERING   

 
17.1 Ved Aftalens ophør er Kunden forpligtet til, i henhold til GC 

Healthcares anvisninger, enten at tilbagelevere Leverancen 

eller bortskaffe denne inden for 14 dage efter dagen for 

Aftalens ophør.  

 

17.2 Skal Leverancen tilbageleveres skal dette ske til et af GC 

Healthcare anvist sted.Skal Leverancen bortskaffes, skal dette 

ske efter gældende regler herom. Kunden er forpligtet til at 

afholde enhver udgift i forbindelse med tilbagelevering og 

bortskaffelse. 

 

17.3 Såfremt Kunden ikke tilbageleverer Leverancen rettidigt, er 

GC Healthcare berettiget til at kræve betaling svarende til den 

aftalte leje- eller leasingydelse, indtil korrekt tilbagelevering af 

Leverancen har fundet sted. 

 

17.4 Ved Kundens forsinkede tilbagelevering har GC Healthcare ret 

til at sørge for demontering og transport af Leverancen for 

Kundens regning.   

 

18 TRANSPORT 

 
18.1 GC Healthcare er til enhver tid berettiget til at overdrage sine 

rettigheder til Leverancen til tredjemand. Kunden er ikke 

berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i 

forbindelse med Aftalen.  

 

19 RISIKO 

 
19.1 Kunden bærer enhver risiko for Leverancens hændelige 

undergang eller beskadigelse, fra tidspunktet hvor GC 

Healthcare har leveret Leverancen, frem til tidspunktet, hvor 

Leverancen korrekt er tilbageleveret til GC Healthcare.  

 

20 FORCE MAJEURE 
 

20.1 I tilfælde af at GC Healthcare som følge af force majeure ikke 

kan opfylde Aftalen med Kunden, er GC Healthcare berettiget 

til inden 14 dage efter hindringens opståen at annullere 

Aftalen helt eller delvist.  

 

20.2 Som force majeure anses til eksempel GC Healthcares 

forhindrede opfyldelse på grund af en uforudset, 

ekstraordinær og alvorlig begivenhed, herunder men ikke 

begrænset til, epidemier, pandemier og sundhedskriser (men 

ikke inklusive økonomiske problemer eller ugunstige 

vejrforhold, undtagen ekstraordinære vejrforhold) ikke under 

dennes kontrol og ikke forårsaget af dennes forsømmelse 

eller fejl, som GC Healthcare på tidspunktet for Aftalens 

indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget 

i betragtning eller have undgået eller imødegået. 

 

20.3 Hver Part bærer egne tab og omkostninger, der er afholdt 

som følge af en force majeure-begivenhed. 

 

21 IMMATERIELLE RETTIGHEDER  

 
21.1 Alle rettigheder vedrørende GC Healthcare og Leverancer i 

henhold til Aftalen, herunder samtlige vilkår, beskrivelser, 

forfattet tekst, data, produkter, knowhow og 

fremgangsmåder, tilhører alene GC Healthcare.  

 

21.2 Enhver form for kopiering, efterligning, reverse engineering 

eller gengivelse er retsstridig. 

 

21.3 Enhver krænkelse af GC Healthcares rettigheder vil medføre 

erstatningsansvar og retsforfølgning.  

 

22 BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

 
22.1 Alle oplysninger om Kunden, som GC Healthcare modtager 

på baggrund af Aftalen, behandles fortroligt. Oplysningerne 

opbevares i anonymiseret form.  

 

22.2 GC Healthcare indsamler og analyserer data om Kunden, 

herunder, men ikke udelukkende, til statistik, 

forretningsudvikling samt markedsføringsformål. Disse data 

tilhører alene GC Healthcare.   

 

23 LOVVALG OG VÆRNETING 
 

23.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse 

med Aftalen er underlagt dansk lovgivning.  

 

23.2 Enhver uoverensstemmelse vil blive afgjort af Retten i Kolding 

som første instans.   

 

Juli 2020. 


