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Vilkår for Siemens Mobility A/S’ indkøb af varer og tjenesteydelser
1. Anvendelse
1.1 Disse vilkår (“Vilkårene”) finder anvendelse på Siemens’ indkøb af varer, materialer og udstyr (“Varer”) og tjenesteydelser
(“Tjenesteydelser”) med tilhørende dokumentation fra leverandører (”Leverandøren”). Vilkårene kan kun fraviges, i det omfang dette
udtrykkeligt fremgår af Siemens’ skriftlige ordre eller andet skriftligt dokument udfærdiget af Siemens. Ingen handling fra Siemens’ side
skal anses for at udgøre en accept af Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser. Vilkårene erstatter alle aftaler og vilkår, som Parterne
tidligere måtte have indgået vedrørende indkøb af Varer og/eller Tjenesteydelser.
2. Ordrer, bekræftelser, annullering og ændringer
2.1 Kun skriftligt afgivne ordrer er bindende for Siemens, medmindre andet er aftalt mellem Parterne. Ordrer skal bekræftes skriftligt af
Leverandøren senest 24 timer efter modtagelsen.
2.2 Leverandøren er forpligtet til at acceptere alle Siemens’ ordrer.
2.3 Siemens kan annullere en ordre helt eller delvist frem til 48 timer før levering uden at skulle betale for den annullerede del af ordren.
Hvis Siemens annullerer mindre end 48 timer før levering, betaler Siemens 50 % af prisen for den annullerede del af ordren. Leverandøren
skal dog bestræbe sig mest muligt på at erstatte Siemens’ ordre med en ordre fra tredjemand, således at Leverandøren begrænser sit
tab, og Siemens’ betaling til Leverandøren nedsættes proportionalt hermed.
2.4 Siemens kan endvidere fremsende øvrige ændringer til ordrer frem til det aftalte leveringstidspunkt. Leverandøren skal snarest
muligt fremsende tilbud på de ønskede ændringer med angivelse af pris og leveringstid. Leverandøren skal anvende aftalte priser og
bestræbe sig mest muligt på at minimere eventuelle forsinkelser. Hvis der ikke er aftalt priser, der omfatter ændringen, skal Leverandøren
tilbyde priser, der ikke er højere end markedspriserne. Drøftelser om ændringer må ikke medføre forsinkelse eller leveringsnægtelse.
3. Priser
3.1 Priser er faste og inklusive alle omkostninger, gebyrer, officielle udgifter og skatter (ekskl. moms). Priserne for Varer skal også
være inklusive pakning og levering DDP (Incoterms 2020) på et af Siemens angivet sted.
3.2 Leverandøren bærer alle omkostninger i forbindelse med levering og udførelse af Varer og Tjenesteydelser.
4. Fakturering og betaling
4.1 Fakturaer skal udstedes til den bestillende Siemens-enhed efter korrekt levering af Varer og/eller Tjenesteydelser. Alle fakturaer
skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af de leverede Varer og/eller Tjenesteydelser samt en henvisning til Siemens’
ordrenummer (PO-nr.).
4.2 Betalingsfristen er løbende måned plus 30 dage efter Siemens’ modtagelse af korrekt faktura.
4.3 Siemens har uafhængigt af sine øvrige beføjelser ret til at modregne eventuelle beløb i eventuelle tilgodehavender hos
Leverandøren.
5. Levering
5.1 Varerne og/eller Tjenesteydelserne leveres på de i ordren angivne tidspunkter og steder, medmindre andet måtte være skriftligt
aftalt mellem Parterne.
5.2 Leverandøren skal overholde og efterleve alle Siemens’ instruktioner.
5.3 Leverandøren sørger for, at Varerne er forsvarligt emballeret og pakket, således at de er beskyttet under transport, levering og
opbevaring hos Siemens i op til 6 måneder efter levering. Indholdet skal tydeligt fremgå af emballagen. Derudover skal der
vedlægges en følgeseddel indeholdende en beskrivelse af Varen, Siemens’ ordrenummer, produktnummer, brutto- og nettovægt samt
mængde. Siemens kan nægte at modtage Varer, der ikke er forsvarligt emballeret i overensstemmelse med denne bestemmelse.
5.4 Med leverancen skal følge samtlige shippingdokumenter, kvalitetsdokumentation, instruktionsbøger, vejledninger, eksport- og
importcertifikater, licenser, tilladelser og andre dokumenter, som er krævet af Siemens eller i henhold til lovgivningen.
5.5 Løbende levering af Varer og/eller Tjenesteydelser til Siemens anses for at udgøre et enkelt aftaleforhold og ikke flere selvstændige
aftaler. Ved mangler i Leverandørens levering i forbindelse med en sådan delleverance er Siemens således berettiget til at gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende med virkning for hele aftaleforholdet.
5.6 Tjenesteydelser anses for leveret ved accept af tjenesteydelserne. For varer anses ejendomsretten for at være overgået til Siemens
ved betaling eller levering på det aftalte sted, mens risikoen først anses for overgået til Siemens ved dennes accept af leverancen.
6. Forsinkelse og force majeure
6.1 Rettidighed er af afgørende betydning i forbindelse med levering. Siemens er berettiget til at anse en eventuel forsinket levering af
Varer og/eller Tjenesteydelser for en væsentlig misligholdelse af Leverandørens forpligtelser.
6.2 Ved forsinket levering af Varer og/eller Tjenesteydelser er Siemens berettiget til at opkræve en bod på 0,5 % af prisen for hele
ordren for hver dag, hvor leveringen er forsinket, dog maksimalt 10 % af hele ordrens pris. Dette gælder i tillæg til Siemens’ øvrige
beføjelser i henhold til Vilkårene og dansk ret, herunder ret til erstatning. Leverandøren skal betale boden senest ved udgangen af den
efterfølgende måned.
6.3 Såfremt Leverandøren ikke har leveret de forsinkede Varer og/eller Tjenesteydelser inden for 10 hverdage efter den oprindeligt
aftalte leveringsdato, er Siemens berettiget til at hæve hele eller dele af det køb, som forsinkelsen vedrører, og kræve erstatning efter
dansk rets almindelige regler.
6.4 Siemens har ret til at annullere en ordre uden beregning, hvis leveringen forsinkes mere end 2 uger som følge af force majeure.
7. Undersøgelse
7.1 Siemens er ikke forpligtet til at undersøge Varer og/eller Tjenesteydelser ved levering og er berettiget til at antage, at Varer og/eller
Tjenesteydelser er af den type, kvalitet og kvantitet, som Parterne har aftalt, samt at alle certifikater og dokumenter fra Leverandøren er
fyldestgørende og korrekte. Leverandøren accepterer, at Siemens først undersøger Varer og/eller Tjenesteydelser med
tilhørende certifikater og dokumenter på det tidspunkt, hvor Siemens tager disse i brug eller anvender disse i produktionen.
7.2 Ingen undersøgelse af Varer og/eller Tjenesteydelser med tilhørende dokumenter vil frigøre Leverandøren fra sine forpligtelser.
Ved Leverandørens manglende overholdelse af sine forpligtelser har Siemens til enhver tid ret til at nægte at modtage eventuelle Varer
og/eller Tjenesteydelser, der leveres i forbindelse hermed.
8. Leverandørens forpligtelser
8.1 Leverandøren og dennes medarbejdere samt samarbejdspartnere, der anvendes i forbindelse med opfyldelse af aftalen med
Siemens, skal have de fornødne kompetencer, herunder uddannelse, til at levere Tjenesteydelserne.
8.2 Leverandøren skal for egen regning indhente samtlige licenser, tilladelser og certifikater, der er påkrævet ved levering af Varerne
og/eller Tjenesteydelserne.
8.3 Leverandøren skal indhente Siemens’ samtykke, hvis en del af Varerne eller Tjenesteydelserne leveres af tredjemand.
8.4 Leverandøren skal til enhver tid overholde gældende lovgivning om transport af farligt gods.
8.5 Leverandøren er forpligtet til at sikre, at arbejdsvilkårene for Leverandørens egne medarbejdere og underleverandørers
medarbejdere som minimum svarer til de relevante overenskomster. Siemens kan kræve dokumentation herfor og kan i tilfælde af
misligholdelse af nærværende bestemmelse hæve enhver aftale med Leverandøren og tilbageholde betalinger til dækning af eventuelle
krav.
9. Garanti
9.1 Leverandøren garanterer, at:
(a) Varerne og/eller Tjenesteydelserne er af den type, kvalitet og kvantitet som bestilt og angivet af Siemens,
(b) Varerne og/eller Tjenesteydelserne er nye, af god salgbar kvalitet og egnede til det formål, som Leverandøren direkte eller indirekte

har fået kendskab til,
(c) Varerne, inklusive emballage, og/eller Tjenesteydelserne er fri for mangler, herunder fejl i materiale, konstruktion, design,

fremstilling og udførelse,
(d) Varerne og/eller Tjenesteydelserne lever op til den højeste faglige standard,
(e) Varerne og/eller Tjenesteydelserne i alle henseender overholder samtlige gældende love og regler på leveringstidspunktet,
(f) Leverandøren, hvis denne er en udenlandsk leverandør eller ansat, der udfører Tjenesteydelser i Danmark, overholder de danske

regler om registrering af udenlandske tjenesteydere, og
(g) Leverandøren har adkomst til at sælge Varerne.
9.2 Garantierne i pkt. 9.1, litra (a)-(f), gælder i en periode på 36 måneder fra tidspunktet for korrekt levering af de pågældende Varer
og/eller Tjenesteydelser. Garantien i pkt. 9(1), litra (g), gælder uden tidsbegrænsning.
9.3. For leverancer, der skal anvendes til statsligt, kommunalt eller privat byggeri i Danmark, gælder AB18 § 12, stk. 5, og § 8, stk. 4.
9.4 Ved manglende overholdelse af garantien skal Leverandøren straks efter Siemens’ anvisning enten reparere eller foretage
omlevering af Varerne og/eller Tjenesteydelserne samt dække Siemens’ eventuelle tab og omkostninger, jf. pkt. 12. Siemens er
endvidere berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Når der er foretaget reparation eller omlevering, starter en ny
garantiperiode for den pågældende Vare og/eller Tjenesteydelse. Hvis der efter Siemens’ opfattelse foreligger væsentlige mangler, er
Siemens berettiget til at hæve købet og kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler.
9.5. Leverandørens garantier gælder i tillæg til Siemens’ øvrige rettigheder og Leverandørens øvrige forpligtelser i henhold til Vilkårene
og gældende ret.
9.6. Leverandørens reparation eller udskiftning af den mangelfulde del af Varerne/Tjenesteydelserne foretages på leveringsstedet i
henhold til pkt. 5.1.
9.7 Hvis eventuel montering og afmontering medfører indgreb i andet end de leverede produkter, er det arbejde og de omkostninger,
der er forbundet hermed, for Leverandørens regning.
9.8 Medmindre andet er aftalt, sker en eventuel forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning for Leverandørens regning
og risiko. Siemens følger Leverandørens anvisninger om forsendelsesmåde.
10.  Immaterielle rettigheder
10.1 Hvis Varer eller Tjenesteydelser indeholder immaterielle rettigheder, får Siemens en ubegrænset, viderelicenserbar og overdragelig
ret til at bruge sådanne rettigheder i et sådant omfang, at Siemens fuldt ud kan anvende og udnytte de pågældende Varer eller
Tjenesteydelser til ethvert formål og inden for ethvert område. I det omfang de immaterielle rettigheder vedrører software, omfatter
brugsretten alene adgang til kildekoder mv. i nødvendigt omfang.
11. Erstatning
11.1 Leverandøren skal betale erstatning til og skadesløsholde Siemens for alle handlinger, sagsanlæg, krav, omkostninger, skader og
tab, herunder krav fra tredjemand, som skyldes:
(a) Leverandørens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold det indgåede aftalegrundlag, herunder disse Vilkår og gældende dansk

ret,
(b) Leverandørens eller dennes medarbejderes, repræsentanters, underleverandørers, herunder transportørers, uagtsomme

eller forsætlige handlinger og undladelser,
(c) alle former for produktansvarskrav og
(d) enhver overtrædelse eller påstået overtrædelse af tredjemands immaterielle eller industrielle rettigheder, der vedrører Varerne

og/eller Tjenesteydelserne, herunder i forbindelse med Varernes produktion og/eller Tjenesteydelsernes udførelse.
11.2  Leverandøren skal tegne og opretholde de nødvendige forsikringer, herunder erhvervs- og produktansvarsforsikringer, med et

passende dækningsomfang set i forhold Leverandørens potentielle ansvar. Forsikringerne begrænser på ingen måde
Leverandørens ansvar. På Siemens’ forespørgsel skal Leverandøren forevise dokumentation for forsikringsdækningen.
12. Produktansvar
12.1 Leverandøren er ansvarlig for eventuelle tings- og personskader, hvor det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller
forsømmelse begået af Leverandøren eller andre, som Leverandøren har ansvaret for.
Leverandørens produktansvar omfatter endvidere eventuelle skader på produkter, hvori Leverandørens produkter indgår, når montering
og anvendelse er sket efter Leverandørens anvisning eller på anden fagligt forsvarlig måde.
I den udstrækning Siemens måtte ifalde produktansvar over for tredjemand, er Leverandøren forpligtet til at holde Siemens skadesløs i
det omfang, som fremgår af de to foregående afsnit.
Hvis tredjemand fremsætter krav over for en af parterne om erstatningsansvar i henhold til pkt. 10, skal den pågældende part straks
underrette den anden herom. Leverandøren og Siemens er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret,
som behandler erstatningskrav, der fremsættes over for en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de leverede
produkter.
13. Transport og ændringer hos Leverandøren
13.1 Siemens kan hæve ethvert køb fra Leverandøren i tilfælde af, at:
 Leverandøren overdrager sine rettigheder i henhold til eller giver transport i den pågældende købsaftale til tredjemand uden

Siemens’ skriftlige samtykke, eller
 der sker ændringer i Leverandørens ejerstruktur såsom salg eller pantsætning af kapitalandele eller indgåelse af en aftale om

salg af væsentlige aktiver, der efter Siemens rimelige vurdering forringer Siemens’ stilling, rettigheder eller interesser.
14. Eksportkontrol- og udenrigshandelsdata
14.1 Leverandøren skal overholde alle til enhver tid gældende eksport og import restriktioner, told, og øvrig lovgivning om udenrigshandel
i relation til alle Tjenesteydelser som leveres under og/eller for alle Varer som bliver leveret i henhold til Vilkårene. Leverandøren skal
fremskaffe alle nødvendige eksport licenser/godkendelser i henhold til gældende lovgivning om udenrigshandel.
14.2 I særdeleshed, skal Leverandøren dokumentere og garantere at ingen af Leverandørens Varer eller Tjenesteydelser, som leveres
under Vilkårene indeholder sanktionerede Varer og/eller Tjenesteydelser omfattet af udenlandsk lovgivning om udenrigshandel som er
gældende for Siemens (herunder, men ikke begrænset til, Rådet for den Europæiske Unions (EU) forordning 833/2014, 692/2014,
2022/263 eller 765/2006 samt Amerikas Forenede Staters Eksport Administrations forordning (15 C.F.R. Parts 730-774), og import
lovgivning gennemført af Amerikas Forenede Staters Told og Grænsemyndigheder.).
14.3 Leverandøren skal så tidligt som muligt, dog senest to uger før leveringsdatoen, underrette Siemens skriftligt om de oplysninger og
data, der måtte være nødvendige for, at Siemens kan overholde alle de regler om udenrigshandel, der gælder for produkterne og
tjenesteydelserne i eksport- og importlandet samt i reeksportlandet i tilfælde af videresalg. Leverandøren skal under alle omstændigheder
for hvert eneste Vare og hver eneste Tjenesteydelse oplyse Siemens om følgende:

(a) ECCN-nummer (Export Control Classification Number) i henhold til Amerikas Forenede Staters handelskontrolliste (Commerce
Control List), hvis produktet er underlagt de amerikanske eksportregler,

(b) alle gældende eksportliste numre,
(c) statistisk varekode i henhold til den aktuelt gældende vareklassifikation til udenrigshandelsstatistik og HS (Harmonized System)-

kodning,
(d) oprindelsesland (ikke-præferenceoprindelse) og, på Siemens’ anmodning, dokumentere ikke-præferenceoprindelses landet,
(e) præferenceoprindelseslandet, og, på Siemens’ anmodning, dokumentere præferenceoprindelseslandet (fx ved en leverandør

erklæring) i overensstemmelse med de betingelser som er gældende i henhold til lovgivningen i præferenceoprindelseslandet.

14.4 I tilfælde af ændringer i Varernes og/eller Tjenesteydelsernes oprindelse og/eller karakteristika og/eller i de gældende regler om
udenrigshandel skal Leverandøren opdatere de pågældende eksportkontrol- og udenrigshandelsdata hurtigst muligt, dog senest 2 uger
før leveringsdatoen. Leverandøren hæfter over for Siemens for eventuelle udgifter og/eller erstatningskrav, der skyldes mangler eller fejl
i sådanne eksportkontrol- og udenrigshandelsdata, eller ved Leverandørens manglende overholdelse af kravene i nærværende klausul
14 om eksportkontrol- og udenrigshandelsdata.
14.5 Siemens er ikke forpligtet til at opfylde nærværende aftale med Leverandøren, hvis Siemens opfyldelse af aftalen ikke kan
gennemføres grundet nationale og/eller internationale udenrigshandels- eller told bestemmelser, eller grundet enhver embargo eller
andre sanktioner.
15. Code of Conduct
15.1 Leverandøren er forpligtet til at efterleve principperne og kravene i ”Code of Conduct for Siemens Suppliers” (”Code of
Conduct”), der er vedhæftet som bilag eller kan fås ved henvendelse til Siemens.
15.2 På Siemens’ anmodning skal Leverandøren én gang om året udarbejde (i) en skriftlig selvevaluering i et af Siemens defineret
format eller (ii) en skriftlig rapport godkendt af Siemens, der beskriver de tiltag, som Leverandøren har iværksat for at sikre
overholdelse af Code of Conduct.
15.3 Leverandøren accepterer, at Siemens eller en tredjepart udpeget af Siemens og accepteret af Leverandøren er berettiget (men
ikke forpligtet) til at kontrollere – også på Leverandørens adresser – om Leverandøren overholder Code of Conduct.
En sådan kontrol varsles skriftligt af Siemens, inden den foretages. Kontrollen foretages inden for normal arbejdstid og må ikke gribe
unødigt ind i Leverandørens aktiviteter. Kontrollen udføres i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og må ikke
medføre, at der sker brud på Leverandørens fortrolighedsaftaler med tredjemand. Hver part bærer sine egne omkostninger i forbindelse
med kontrollen. Leverandøren accepterer endvidere i rimeligt omfang at assistere og hjælpe Siemens med at gennemføre kontrollen
og at bære sine egne omkostninger i denne forbindelse.
15.4 I tillæg til Siemens’ øvrige rettigheder og beføjelser gælder, at Siemens i tilfælde af, (i) at Leverandøren væsentligt eller
gentagne gange overtræder Code of Conduct, eller (ii) Leverandøren nægter Siemens at foretage kontrol i overensstemmelse med pkt.
15.3 og efter rimeligt varsel og rimelig mulighed for at ændre holdning, uden yderligere varsel og ansvar er berettiget til at hæve ethvert
køb og/eller ordrer.
Væsentlig misligholdelse omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, børnearbejde, korruption, bestikkelse og manglende
overholdelse af bestemmelserne i Code of Conduct om miljøbeskyttelse. Bestemmelsen om rimeligt varsel og rimelig mulighed for at
ændre holdning gælder ikke, hvis misligholdelsen angår børnearbejde eller forsætlig overtrædelse af bestemmelserne om
miljøbeskyttelse.
16. Miljøbeskyttelse og oplysningspligtige stoffer
16.1 Hvis Leverandøren leverer produkter, som indeholder stoffer, der er omfattet af lovhjemlede restriktioner og/eller oplysningskrav
(f.eks. REACH, RoHS), der er gældende på stedet, hvor Leverandøren eller den pågældende Siemens-enhed har sit hovedsæde, eller
på det af Siemens angivne leveringssted, skal Leverandøren senest på tidspunktet for den første leverance indberette disse i den
webbaserede database BOMcheck (www.BOMcheck.net) eller i et passende format leveret af Siemens. Leverandøren skal ligeledes
indberette eventuelle stoffer, der fremgår af Siemens’ på leveringstidspunktet gældende ”List of declarable substances”.
17. Generelle bestemmelser
17.1 Leverandøren skal på Siemens’ anmodning udlevere tilstrækkelige tegninger, specifikationer, vejledninger og oplysninger om
Varerne og/eller Tjenesteydelserne til Siemens, fx oplysninger om den tekniske og materielle konstruktion, således at Siemens kan
anvende og få det fulde udbytte af Varerne og/eller Tjenesteydelserne.
17.2 Leverandøren må ikke ændre på Varerne og/eller Tjenesteydelserne, medmindre dette på forhånd er godkendt af Siemens.
17.3 Alle tegninger, specifikationer, vejledninger, billeder, dokumenter og oplysninger (“Materialet”), som Leverandøren modtager
fra Siemens eller på anden vis med henblik på at opfylde sine forpligtelser over for Siemens, anses for at være fortroligt materiale
tilhørende Siemens. Leverandøren og dennes repræsentanter og medarbejdere må under ingen omstændigheder gøre Materialet
tilgængeligt for tredjemand eller anvende Materialet til andre formål end at fremstille og levere Varerne og/eller
Tjenesteydelserne til Siemens. Materialet skal returneres til Siemens på Siemens’ anmodning.
18. Cybersikkerhed
18.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
18.2 Leverandøren skal træffe de fornødne organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre fortroligheden, ægtheden, integriteten
og tilgængeligheden af Leverandørens Drift samt produkter og ydelser. De pågældende foranstaltninger skal være i overensstemmelse
med god brancheskik og omfatte et forsvarligt IT-sikkerhedssystem, der opfylder ISO/EEC 27001, IEC 62443 eller tilsvarende standarder
(hvor dette måtte være relevant).
18.3 "Leverandørens Drift" betyder alle aktiver, processer og systemer (herunder informationssystemer), data (herunder kundedata),
medarbejdere og adresser, der til enhver tid anvendes eller behandles af Leverandøren som led i opfyldelsen af denne aftale.
18.4 Hvis der er produkter eller ydelser, der indeholder software, firmware eller chipsets, skal Leverandøren:
18.4.1 indføre de fornødne standarder, processer og metoder til at forhindre, identificere, vurdere og udbedre eventuelle sårbarheder,
ondsindet kode og sikkerhedshændelser i produkter og ydelser, og disse skal være i overensstemmelse med god brancheskik såsom
ISO/IEC 27001 eller IEC 62443 (hvor dette måtte være relevant),
18.4.2 i produkternes og ydelsernes rimelige levetid fortsat understøtte og udføre reparation, opdatering, opgradering og
vedligeholdelse af produkter og ydelser, herunder udsende patches til Kunden til udbedring af sårbarheder,
18.4.3 udlevere en materialeliste til Kunden over alle tredjepartssoftwareelementer, der er indeholdt i produkterne. Tredjepartssoftware
skal være opdateret på tidspunktet, hvor det leveres til Kunden,
18.4.4 til enhver tid give Kunden ret, men ikke pligt til selv at undersøge produkter eller foranledige disse undersøgt for ondsindet kode
og sårbarheder, ligesom Leverandøren skal bistå Kunden i rimeligt omfang hermed, og
18.4.5 give Kunden en kontaktperson, som kan kontaktes vedrørende alle IT-sikkerhedsmæssige forhold (inden for normal åbningstid).
18.5 Leverandøren skal straks indberette alle relevante IT-sikkerhedsmæssige hændelser, som har eller formodes at have fundet sted,
samt alle sårbarheder, der konstateres i Leverandørens Drift, ydelser og produkter, hvis og i det omfang Kunden er eller sandsynligvis vil
blive væsentligt påvirket af disse.
18.6 Leverandøren skal træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at Leverandørens leverandører og underleverandører inden for
en rimelig frist bliver pålagt forpligtelser, som svarer til bestemmelserne i dette pkt. 18.
Hvis Kunden anmoder om dette, skal Leverandøren forevise skriftlig dokumentation for overholdelse af dette pkt. 18, herunder almindeligt
anerkendte revisionserklæringer.
19. Gyldighed
19.1 Hvis en bestemmelse i aftalegrundlaget erklæres ugyldig eller ulovlig, påvirker dette ikke gyldigheden eller lovligheden af købet i
øvrigt. De øvrige bestemmelser vil fortsat være gældende efter deres indhold.
20. Lov og konfliktløsning
20.1 Alle forhold vedrørende Siemens’ køb af Varer og/eller Tjenesteydelser i henhold til disse Vilkår er underlagt dansk ret. CISG finder
ikke anvendelse.
20.2 En eventuel tvist, som måtte opstå mellem Leverandøren og Siemens i forbindelse med eller vedrørende disse Vilkår, herunder
tvister vedrørende Vilkårenes eksistens, gyldighed og ophør, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter Voldgiftsinstituttets
regler på tidspunktet for voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten nedsættes i Danmark på en af Siemens udpeget lokation.


