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Baggrund
Peter Brag og Ole Funs er begge elektronikingeniører. Sammen ejer og driver de virksomheden
’Overdrive ApS’ fra lokaler i Struer lige nord for Holstebro i Jylland. Virksomheden designer,
producerer og sælger lydsystemer til biler i luksusklassen. Selv om virksomheden stadig er spæd,
har den oplevet fremgang de senere år, særligt på det lukrative kinesiske marked, hvor
efterspørgslen på europæiske luksusprodukter og derfor også Overdrive ApS’ nye integrerede
lydsystem er stigende blandt de mange nyrige kinesiske millionærer. Det nye lydsystem integrerer
trådløst alle medieenheder, som telefoner og tablets, med bilens indbyggede skærme og højttalere.
Peter Brag og Ole Funs står selv for den tekniske udvikling af produkter, mens nogle ansatte
designer det egentlige fysiske udtryk på produktet. Produktionen foregår delvist i Tyskland og
delvist i Sydkorea, alt efter hvilke komponenter der er tale om. Delene bliver sendt til Danmark,
hvor de bliver samlet i Struer, pakket på paller og sendt med fragtmand til de forhandlere, man har
aftaler med i store fremadstormende byer i Asien og Mellemøsten.
Opgave 1 (45%)
Overdrive ApS’ faste leverandør af elektronikkomponenter er virksomheden Wunderbare
Elektronik GmbH med forretningssted i Würzburg i Tyskland. Da Overdrive ApS har en mindre
produktion, købes de elektronikdele, man skal bruge, på kvartalsbasis. Ordren afgives normalt pr.
telefon, men ud fra Wunderbare Elektronik GmbH’s prisliste som findes på deres hjemmeside. På
hjemmesiden står det tydeligt fremhævet, at alle køb af elektroniske dele er underlagt Wunderbare
Elektronik GmbH’s standardbetingelser.
Sidst i januar 2014 bestiller en medarbejder ved Overdrive ApS for EUR 22.000
elektronikkomponenter til levering den 1. april 2014. Bestillingen bliver foretaget ved et
telefonopkald til Wunderbare Elektronik GmbH’s salgsafdeling. Under samtalen forespørger
medarbejderen fra Overdrive ApS, hvorvidt delene er på lager. Dette bekræfter Wunderbare
Elektronik GmbH, som også oplyser de aktuelle priser, samt at aftalen skal indgås på Wunderbare
Elektronik GmbH’s standardbetingelser, som fremgår af hjemmesiden. Overdrive ApS accepterer
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over telefonen, og hele aftalen bekræftes i en e-mail, hvor det fremgår i standardbetingelserne, at
levering sker på Wunderbare Elektronik GmbH’s forretningssted ’FCA Wunderbare Elektronik
GmbH, Am Schweigerskeller, 97228 Würzburg, Germany, INCOTERMS 2010’.
Sidst i marts 2014 bestiller Overdrive ApS en transport hos fragtfirmaet OOPS Danmark A/S.
Aftalen lyder på afhentning af komponenterne hos Wunderbare Elektronik GmbH den 1. april 2014
og levering hos Overdrive ApS i Struer inden 5 dage. Aftalen bekræftes ved fragtbrev. Fragtbilen
ankommer som aftalt den 1. april 2014 om formiddagen. Da elektronikken blot fylder 6 mindre
kasser, er det chaufføren fra OOPS Danmark A/S, der læsser kasserne i fragtbilen. Herefter
fortsætter fragtbilen på sin rute igennem Tyskland, og den 4. april 2014 ankommer den om
eftermiddagen til Overdrive ApS i Struer. Her konstaterer man, at 1 kasse er bortkommet under
transporten, og at der således kun er 5 kasser i fragtbilen til levering hos Overdrive ApS. Én af de 5
kasser er blevet mast og ødelagt under transporten, og indholdet har tydeligvis taget skade. Dette
skete, fordi Wunderbare Elektronik GmbH havde taget en genbrugskasse til de sidste elektronikdele
og i øvrigt ikke havde fyldt kassen op med pakkemateriale som normalt. Derfor kollapsede den, da
lastbilen blev pakket under turen igennem Tyskland.
Peter Brag og Ole Funs får åbnet de resterende 4 kasser med elektronik, og de går straks i gang med
at teste nogle af de mere komplekse komponenter. Her viser det sig, at flere af komponenterne ikke
fungerer som de skal, og at komponenterne derfor er uegnede til deres formål. Årsagen er
formentlig en fejl i Wunderbare Elektronik GmbH’s egen produktion. Ole Funs kontakter straks
Wunderbare Elektronik GmbH angående alle 6 kasser, men Wunderbare Elektronik GmbH afviser
at sende nye komponenter uden beregning.

1.1

I hvilket eller hvilke lande kan Overdrive ApS sagsøge Wunderbare Elektronik
GmbH?

1.2

Er Wunderbare Elektronik GmbH ifølge dansk ret forpligtet til at sende en ny kasse
elektronik i stedet for den kasse, der bortkom under transporten?

1.3

Hvordan er retsstillingen ifølge dansk ret mellem Wunderbare Elektronik GmbH og
Overdrive ApS vedrørende den kollapsede kasse og de 4 kasser med fejlbehæftet
elektronik?

Opgave 2 (30%)
På grund af de dårlige og manglende komponenter kan Overdrive ApS ikke nå at færdiggøre to styk
af de nyeste lydsystemer.
Det ene lydsystem er tiltænkt den svenske virksomhed Lyx Körning AB med forretningssted i
Göteborg i Sverige. Virksomheden lever af at udføre luksuriøs transport af vigtige personer i
Sverige. I forbindelse med indkøb af en ny skudsikker Mercedes limousine køber Lyx Körning AB
det nyeste lydsystem fra Overdrive ApS til en værdi af kr. 630.000. Overdrive ApS’ repræsentant,
eksportsælger Allan Jørgensen, modtager bestillingen på lydsystemet ved et møde på en flot
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restaurant i København tidligt i december 2013, og der aftales levering ex works Struer, jf.
INCOTERMS 2010, senest ved udgangen af maj 2014.
Lyx Körning AB skal bruge den nye Mercedes i forbindelse med den amerikanske præsidents besøg
i Sverige i juni 2014, og derfor insisterer Lyx Körning AB nu på en rettidig levering af lydsystemet.
Direktøren fra Lyx Körning AB advarer i en e-mail Overdrive ApS om, at man vil sagsøge med
krav om erstatning, såfremt leveringsdatoen sidst i maj 2014 ikke overholdes.

2.1

Hvilket lands regler finder anvendelse på forholdet, såfremt Overdrive ApS sagsøges
af Lyx Körning AB for de danske domstole?

2.2

Giv en begrundet redegørelse for, hvorvidt CISG finder anvendelse på parternes
mellemværende.

Opgave 3 (25%)
Det andet lydsystem er tiltænkt virksomheden Zuànshí Ltd. med forretningssted i Beijing i Kina.
Virksomheden forhandler ædelstene i hele Fjernøsten. Ledelsen i virksomheden består primært af
unge kinesere, der har taget deres uddannelse i udlandet og efterfølgende er rejst tilbage til Kina, da
de her kan få enorme lønninger. Virksomheden bruger ganske mange penge på luksusprodukter, der
er tiltænkt ledelsen, heriblandt diverse luksusbiler.
I sommeren 2013 deltog Overdrive ApS på en messe i Kina arrangeret af Dansk Erhverv. Her havde
Overdrive ApS muligheden for at demonstrere deres overlegne lydsystemer for mange potentielle
kunder. Et par medarbejdere fra Zuànshí Ltd. deltog også i messen og var ganske imponerede over
det lille eksklusive brand fra Danmark med den enestående lyd.
Den 15. marts 2014 modtager Overdrive ApS en e-mail fra Zuànshí Ltd., hvori de to medarbejdere
spørger på mulig leveringstid og pris på det system, der blev demonstreret på messen. Overdrive
ApS svarer samme dag, at man kan levere systemet om 9 måneder til en pris af kr. 630.000. Den
lidt lange leveringstid skyldes, at en anden ordre skal færdiggøres først. Dagen efter svarer Zuànshí
Ltd. på en e-mail, at det er af største vigtighed, at Zuànshí Ltd. kan fastholde deres medarbejdere i
ledelsen, som fristes af jobs andre steder. Man vil derfor gerne, om Overdrive ApS vil finde en pris
på levering inden udgangen af juni 2014.
Den 18. marts 2014 sender Overdrive ApS et tilbud til Zuànshí Ltd. Overdrive ApS tilbyder at
levere det ønskede lydsystem til en pris af kr. 1,3 mio. med levering som ønsket. Tilbuddet sendes
som almindelig post, da man gerne vil give et lidt mere seriøst indtryk, når nu prisen er mere end
fordoblet. Samtidig inkluderes en kontrakt til underskrift og returnering. Tilbuddet, der ikke
indeholder en acceptfrist, leveres på Zuànshí Ltd.’s adresse i Beijing den 20. marts 2014. På grund
af travlhed og sygdom blandt personalet bliver brevet først læst den 23. marts 2014.
Da Overdrive ApS stadig ikke har modtaget et svar på tilbuddet den 4. april 2014, hvor man
opdager, at man ikke har komponenter nok til at gøre ordren færdig til tiden, besluttes det at sende
en e-mail til Zuànshí Ltd. I e-mailen tilbagekalder Overdrive ApS det tidligere fremsendte tilbud
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om levering inden udgangen af juni 2014. Næste dag, den 5. april 2014, modtager Overdrive ApS et
brev fra Zuànshí Ltd. Brevet indeholder en accept af det fremsendte tilbud og en underskrevet
kontrakt. Det fremgår af kontrakten, at den er underskrevet den 2. april 2014, og af poststemplet på
konvolutten fremgår det, at brevet er afsendt den 3. april 2014.
Ved telefonsamtale umiddelbart efter at Overdrive ApS modtog brevet blev det klart, at Zuànshí
Ltd. insisterede på levering ifølge den underskrevne kontrakt.

3.1

Ved anvendelse af dansk ret bedes du redegøre for, om der indgået en aftale mellem
Overdrive ApS og Zuànshí Ltd.

.
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