Handelsbetingelser for Gire
1.
Anvendelse
Ved bestilling af transporttjenester hos Gire Denmark ApS, cvr.nr. 42 93 55 65, (herefter Gire)
accepterer kunden (herefter Kunden) nærværende Handelsbetingelser.
Handelsbetingelserne regulerer Gires formidling af transporttjenester og udførelsen heraf i
form af transport af et motorkøretøj mellem de af Kunden angivne steder.
Handelsbetingelserne finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale,
herunder i en eventuel samarbejdsaftale mellem Parterne (herefter Samarbejdsaftalen). Det
påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de til enhver tid gældende
Handelsbetingelser.
2.

Definitioner

”Aftalen” er Parternes samlede aftalegrundlag, som består af nærværende
Handelsbetingelser, Samarbejdsaftalen og Kundens ordrebekræftelse.
”Handelsbetingelserne” er disse Handelsbetingelser for Gire.
”Kunden” er en erhvervsdrivende, der køber en Transporttjeneste hos Gire.
”Motorkøretøj” er et dansk indregistreret motorkøretøj som lovligt kan føres af en chauffør med
kørekort i kategorien ”B”.
”Parterne” er Gire og Kunden.
”Samarbejdsaftale” er Parternes overordnede samarbejdsaftale om, Gires levering af
Transporttjenester til Kunden.
”Transporttjenesten” er Gires ydelse til Kunden, som består af at stille en chauffør til rådighed,
som fører et Motorkøretøj fra et af Kunden angivet sted til et andet af Kunden angivet sted.
Transporttjenesten udføres i perioden fra Motorkøretøjets afhentning til levering på det af
Kunden angivne sted.
3.
Aftalegrundlag
Handelsbetingelserne er en integreret del af Parternes Samarbejdsaftale og Gires
ordrebekræftelse. Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Parterne, er alle aftaler om køb af
Transporttjenester underlagt nærværende Handelsbetingelser.
Endelig aftale om køb af en konkret Transporttjeneste er først indgået, når Gire har fremsendt
en ordrebekræftelse til Kunden.
4.
Kundens ansvar
Det er Kundens ansvar, at Motorkøretøjet er gyldigt registreret i Danmark, eller lovligt kan
føres på prøveplader i Danmark, samt i lovlig og teknisk stand, således at Transporttjenesten
kan udføres.
Det er Kundens ansvar, at Motorkøretøjet er tilgængeligt og uhindret kan afhentes på det af
Kunden angivne sted ved Transporttjenestens start, samt at Motorkøretøjet kan parkeres eller
afleveres på forsvarlig vis umiddelbart ved afslutning af Transporttjenesten. Kunden skal i den
forbindelse sikre, at nøglerne til Motorkøretøjet kan afleveres ved Transporttjenestens
afslutning.
Såfremt der på det af Kunden angivne leveringssted opkræves afgift for parkering, er Kunden
ansvarlig for den faktiske betaling heraf fra afslutningen af Transporttjenesten.

5.
Levering
Levering sker i henhold til det i ordrebekræftelsen angivne leveringstidspunkt. Det i
ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Gire, medmindre andet
er særskilt aftalt mellem Parterne.
Levering anses for sket, når en af Gires chauffører har leveret Motorkøretøjet på det af
Kunden angivne leveringssted. Det tilstræbes, at Motorkøretøjet leveres på det aftalte
leveringstidspunkt.
6.
Priser
Transporttjenesten udføres i henhold til de priser, der fremgår af et bilag til Samarbejdsaftalen.
Den konkrete pris for tjenesten fremgår af Kundens ordrebekræftelse. Hvor intet andet
nævnes, er priser vist ekskl. 25 % moms og i danske kroner. Der tages forbehold for
prisstigninger, valutaændringer og trykfejl.
Angivne priser for Transporttjenesten omfatter alene vederlaget for transportydelsen. Andre
udgifter i forbindelse med ydelsen, (f.eks. brændstof og andre forbrugsstoffer, vejafgifter,
parkeringsafgifter mv.), afholdes af Kunden udover den aftalte pris.
7.
Betaling
Betaling for Transporttjenesten sker ved [den i betalingssystemet valgte betalingsmåde].
Betaling sker ved månedlig fakturering til Kunden, med 14 dages betalingsfrist.
8.
Kundens afbestilling
Kunden kan afbestille Transporttjenester op til 12 timer før det aftalte afhentningstidspunkt.
Afbestiller Kunden efter dette tidspunkt, vil Kunden blive opkrævet det fulde beløb for
Transporttjenesten.
9.
Misligholdelse
Ved mangler og forsinkelse er Gire erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler,
med de begrænsninger, der fremgår af Handelsbetingelserne.
Såfremt Kunden lider et tab som følge af bortkomst eller beskadigelse af Motorkøretøjet under
udførelsen af Transporttjenesten, erstatter Gire det af Kunden lidte tab, med et beløb, der dog
aldrig kan overstige værdien af Motorkøretøjet. Hvis tabet er dækket af Gires forsikring,
accepterer Kunden, at tabet fastsættes af en taksator udpeget af Gires forsikringsselskab.
Lider Kunden et andet tab, som følge af mangler ved udførelse eller forsinkelse af
Transporttjenesten, erstatter Gire det af Kunden lidte tab, med et beløb, som dog aldrig kan
overstige den ifølge ordrebekræftelsen aftalte pris for Transporttjenesten.
Forsinkelse kan kun indtræde, hvis Kunden har betinget sig af et bestemt leveringstidspunkt,
og dette er accepteret af Gire. Forsinkelse indtræder dog tidligst 1 time efter det aftalte,
bestemte leveringstidspunkt.
Hvis Kunden mener at have et krav mod Gire i anledning af Transporttjenesten, skal
henvendelse ske til hej@giremobility.com, senest 1 måned efter det aftalte tidspunkt for
udførelsen af Transporttjenesten. Ved reklamation senere end dette tidspunkt, har Gire ret til
at afvise Kundens krav med den virkning, at Kundens krav skal anses for bortfaldet.
10.
Ansvarsbegrænsninger
Gire er i alle tilfælde kun forpligtet til at erstatte Kundens direkte tab. Gire er aldrig forpligtet til
at erstatte Kundens driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte
tab foranlediget af mangler ved Transporttjenesten. Ej heller er Gire erstatningsansvarlige
overfor tredjemand.
Gires ansvar kan aldrig overstige den maksimale dækning på Gires forsikring.

11.
Gires ret til annullation
Gire bestræber sig på at udvide sin kapacitet i takt med kundernes efterspørgsel. I tilfælde af
ændringer i kapacitet, kan Gire til enhver tid annullere den af Kunden aflagte ordre. Gire kan
annullere ordren vederlagsfrit op til 6 timer før det aftalte afhentningstidspunkt. Ved senere
annullation er Gire ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, jf. punkt 9 og 10.
12.
Etik i forbindelse med produktion, miljø og arbejdsforhold
Gire bekræfter, at Gires virksomhed er underlagt etiske standarder, og at Gire ikke handler i
strid med menneskerettigheder, internationale konventioner til beskyttelse af miljøet og børns
rettigheder, samt nationale og internationale sikkerhedskrav for industrien.
Gire arbejder systematisk for at opretholde en høj servicekvalitet og sikre en kvalificeret
arbejdsstyrke til alle opgaver. Gire bestræber sig efter bedste evne på at sikre, at de ansatte i
Gires organisation og eventuelle underleverandører har arbejdsforhold der opfylder kravene i
arbejdsmiljøloven.
13.
Force majeure
Gire tager forbehold for force majeure. Gire er uden ansvar for forsinkelser grundet force
majeure eller andre omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af
sådanne forsinkelser forbeholder Gire sig ret til helt eller delvist at annullere Aftalen eller
udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i
Aftalen fastsatte leveringstid.
14.
Persondata
Aftalen er underlagt Gires persondatapolitik, som fremgår af Gires hjemmeside.
15.
Lovvalg og værneting
Disse Handelsbetingelser reguleres af dansk ret, og enhver tvist herom afgøres ved
Københavns Byret som første instans.
16.
Forbehold for ændringer
Gire kan til enhver tid ændre nærværende Handelsbetingelser med virkning for fremtidige køb.
Det er Kundens eget ansvar at holde sig opdateret om Gires gældende betingelser.
Disse Handelsbetingelser er trådt i kraft den 16. september 2022.
17.
Underskrift
Dato:
--------------------------------------------------------------------------------------------------[Kunden]

Gire Denmark ApS

