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> ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

> 1 Algemeen, geldigheidbereik
(1)	Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten (hiernavolgend ‘kopers’ genoemd).
De AVV gelden uitsluitend indien de koper een ondernemer (§ 14 Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een
publiekrechtelijke portefeuille is.
(2)	De AVV gelden in het bijzonder voor contracten inzake de verkoop en/of levering van roerende goederen (hiernavolgend ook ‘waar’
genoemd), ongeacht of wij de waar zelf vervaardigen of bij toeleveranciers inkopen (§§ 433, 651 Duits Burgerlijk Wetboek). De AVV
gelden in hun desbetreffende versie tevens als kaderovereenkomst voor toekomstige contracten inzake de verkoop en/of levering van
roerende goederen met dezelfde koper, zonder dat wij er in elk individueel geval opnieuw op behoeven te wijzen. Wijzigingen aan de
AVV worden de koper schriftelijk of via elektronische middelen te kennen gegeven. Deze gelden als goedgekeurd indien de koper niet
schriftelijk of via de overeengekomen elektronische middelen bezwaar indient. Bij het te kennen geven zal de koper in het bijzonder
op dit gevolg wijzen. De koper moet het bezwaar binnen vier (4) weken na bekendmaking van de wijzigingen indienen.
(3)	Onze AVV gelden exclusief. Afwijkende, strijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van de koper worden slechts in zoverre
onderdeel van het contract als wij uitdrukkelijk met de geldigheid daarvan hebben ingestemd. Deze vereiste van instemming geldt in
elk geval, bijvoorbeeld ook indien wij, in de wetenschap verkerend van de AV van de koper, de levering aan hem zonder voorbehoud
uitvoeren.
(4)	In specifieke gevallen getroffen, individuele overeenkomsten met de koper (met inbegrip van secundaire afspraken, aanvullingen en
wijzigingen) hebben in elk geval voorrang op deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is een schriftelijk contract, dan
wel onze schriftelijke bevestiging, doorslaggevend.
(5)	Ter zake dienende verklaringen en communicaties die na afsluiting van het contract ten aanzien van ons verstrekt dienen te worden (bv.
termijnbepalingen, reclamaties aangaande gebreken, verklaring van terugtrekking of mindering) moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn.
(6)	Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften dienen louter ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking
gelden derhalve de wettelijke voorschriften voor zover ze in deze AVV niet rechtstreeks gewijzigd of nadrukkelijk uitgesloten worden.

> 2 Contractafsluiting
(1)	Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt eveneens indien wij de koper catalogi, technische documentatie (bv.
tekeningen, plannen, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), overige productbeschrijvingen of documentatie – ook
in elektronische vorm – overhandigd hebben, waaraan wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden.
(2)	De bestelling van de waar door de koper geldt als bindend contractaanbod. Voor zover uit de bestelling niets anders blijkt, hebben wij
het recht dit contractaanbod binnen vier (4) weken na aankomst bij ons aan te nemen.
(3)	De aanvaarding kan schriftelijk (bv. middels orderbevestiging) of door levering van de waar aan de koper plaatsvinden.

> 3 Leveringstermijn en achterstalligheid van levering
(1)	De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij aanvaarding van de bestelling aangegeven. Indien dit niet het
geval is, bedraagt de leveringstermijn vier (4) weken vanaf de afsluiting van het contract.
(2)	Indien wij, om redenen die niet aan ons te wijten zijn, bindende leveringstermijnen niet kunnen naleven (onbeschikbaarheid van de
dienstverlening), zullen wij de koper dienaangaande onverwijld informeren en tezelfdertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn
mededelen. Indien de dienstverlening ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht geheel of ten
dele afstand van het contract te nemen; een reeds geleverde tegenprestatie van de koper zullen wij onverwijld terugbetalen. Als geval
van onbeschikbaarheid van de dienstverlening in deze zin geldt inzonderheid de onmogelijkheid van onze toeleveranciers om zelf
leveringen te verkrijgen, indien wij een congruente dekkingstransactie afgesloten hebben, noch ons noch onze toeleverancier een
tekortschieten te verwijten valt of wij in een specifiek geval geen verplichting tot procuratie hebben.
(3)	Het begin van de achterstalligheid van levering wordt volgens de wettelijke voorschriften bepaald. In elk geval is evenwel een aanmaning door de koper vereist.
(4)	De rechten van de koper conform § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij uitsluiting van de verplichting
tot dienstverlening onzerzijds (bv. wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van de dienstverlening en/of vervulling achteraf) blijven
onaangeroerd.
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> 4 Levering, overgang van risico, afname, achterstalligheid van afname
(1)	De levering geschiedt af fabriek/magazijn, alwaar zich tevens de plaats van vervulling bevindt. Op verzoek en kosten van de koper
wordt de waar naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingsaankoop). Voor zover niet anderszins overeengekomen, hebben wij het recht de aard van de verzending (in het bijzonder transportfirma’s, verzendingstraject, verpakking) zelf te
bepalen. De levering van verpakte waar omvat niet het uitladen indien dit niet uitdrukkelijk voorwerp van de bestelling is.
(2)	Het risico voor toevallig verlies en toevallige verslechtering van de waar gaat over op de koper bij de overhandiging. Bij verzendingsverkoop gaat evenwel het risico voor toevallig verlies en toevallige verslechtering van de waar, alsook het risico voor achterstalligheid,
bij de aflevering van de waar over op de expediteur, de vrachtvervoerder of de overige persoon of instelling die belast is met uitvoering van de verzending. Indien afname overeengekomen is, is deze doorslaggevend voor de overgang van het risico. Voorts gelden
voor een overeengekomen afname de wettelijke voorschriften van de wetgeving op de loonveredelingscontracten. Indien de koper
achterstallig is met de aanname, staat dit gelijk aan de overdracht dan wel afname.
(3)	Indien de koper achterstallig wordt met de aanname, hij een medewerkingshandeling verzuimt of onze levering om andere redenen,
die op de koper teruggaan (bv. ongeschikte uitlaadplaats), vertraging oploopt, hebben wij het recht vergoeding voor de hieruit voortvloeiende schade met inbegrip van extra uitgaven (bv. opslagkosten, transportkosten) te eisen.

> 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden
(1)	Voor zover in het specifieke geval niets anders overeengekomen is, gelden onze telkenmale op het tijdstip van de contractafsluiting
actuele prijzen, en wel ex magazijn inclusief wettelijke omzetbelasting. Voor de afrekening is het op de plaats van vervulling vastgestelde
of het op de verpakking vermelde gewicht doorslaggevend. Indien voldaan wordt aan de eisen daarvoor, geschiedt de afrekening volgens
het reverse charge-proces.
(2)	Bij een verzendingsaankoop (§ 4 lid 1) draagt de koper de transportkosten ex magazijn en de kosten van de evt. door de koper gewenste
transportverzekering. Eventuele douanekosten, toeslagen, belastingen en overige heffingen zijn voor rekening van de koper. Transport- en
alle overige verpakkingen overeenkomstig de verpakkingsverordening nemen wij niet terug; deze worden eigendom van de koper, met
uitzondering van pallets.
(3)	Voor zover niet anderszins overeengekomen wordt de koopprijs binnen veertien (14) dagen vanaf facturatie en levering dan wel
afname van de waar zonder aftrek opeisbaar. Betalingskorting wordt krachtens schriftelijke overeenkomst slechts toegezegd indien
er geen oude vorderingen meer opeisbaar zijn. In geen geval wordt betalingskorting toegezegd op de in het factuurbedrag vervatte
vrachtkosten of overige logistieke dienstverleningen. Bij contracten met een leveringswaarde van meer dan € 2.500 hebben wij
evenwel het recht een aanbetaling ten bedrage van 30 % van de koopprijs te eisen. De aanbetaling wordt veertien (14) dagen na de
facturatie opeisbaar.
(4)	Bij betaling met automatische incasso is de klant verplicht ons een bindende machtiging tot automatische incasso te verstrekken. Wij
hebben het recht de klant de voorafgaande kennisgeving (‘pre-notification’) met een kortere termijn dan veertien (14) dagen vóór de
opeisbaarheid toe te sturen.
(5)	Indien overeengekomen is dat de klant zelf facturen opstelt, geschiedt de afrekening van de levering op basis van de leveringsbon. Wij
ontvangen van de klant als bewijs van de opgenomen levering binnen veertien (14) dagen vanaf de levering of afname van de waar
een kredietnota. Hierin worden per leveringsbon de levering naargelang aard en hoeveelheid, nettoprijzen, het omzetbelastingtarief
en omzetbelastingbedrag alsook het totaalbedrag aangegeven. Met een termijn van zes (6) weken kan iedere partij de overeenkomst
krachtens dewelke de klant zelf facturen opstelt, opzeggen.
(6)	Met het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn wordt de koper achterstallig. Op de koopprijs moet tijdens de achterstalligheid tegen de wettelijk geldende rentevoet interest worden berekend. Wij behouden ons het recht voor, een verdere schadevergoeding wegens achterstalligheid te laten gelden. Jegens handelaren blijft onze aanspraak op rente voor commerciële transacties (§ 353
Duits Wetboek van Koophandel) onaangeroerd.
(7)	Het recht op verrekening of retentie komt slechts in zoverre aan de koper toe als diens aanspraak rechtsgeldig vastgesteld of onaangevochten is of in een nauwe wederzijdse relatie tot onze eis staat. In dier voege is de koper slechts bevoegd een retentierecht uit te
oefenen voor zover diens tegenaanspraak op dezelfde contractuele relatie berust. Bij gebreken van de levering blijven de rechten van
de koper, inzonderheid conform § 7 lid 6 zin 2 van deze AVV, onaangeroerd.
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(8)	Zo na afsluiting van het contract blijkt dat onze aanspraak op de koopprijs in het gedrang komt bij gebrek aan solvabiliteit zijdens de
koper (bv. door een aanvraag tot het inleiden van een faillissementsprocedure), hebben wij krachtens de wettelijke voorschriften het
recht de dienstverlening te weigeren en – eventueel na vastleggen van een termijn – ons uit het contract terug te trekken (§ 321 Duits
Burgerlijk Wetboek). Bij contracten inzake de vervaardiging van onvervangbare zaken (individuele fabricages) kunnen wij de terugtrekking onmiddellijk verklaren; de wettelijke regelingen betreffende de ontbeerbaarheid van de termijnbepaling blijven onaangeroerd.

> 6 Eigendomsvoorbehoud
(1)	Tot aan de algehele betaling van al onze actuele en toekomstige vorderingen uit het koopcontract en een lopende zakelijke relatie
(gewaarborgde vorderingen) behouden wij ons het eigendom van de verkochte waren voor.
(2)	De onder eigendomsvoorbehoud staande waren mogen vóór volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen noch aan derden
worden verpand, noch als zekerheidsstelling worden afgestoten. De koper moet ons onverwijld schriftelijk verwittigen indien en in
welke mate derden toegang tot de aan ons toebehorende waren krijgen.
(3)	Bij gedrag van de koper dat strijdig is met het contract, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare koopprijs, hebben wij het
recht overeenkomstig de wettelijke voorschriften afstand van het contract te doen en/of de waar krachtens het eigendomsvoorbehoud
op te eisen. De opeising omvat niet tegelijk de verklaring van terugtrekking; wij hebben daarentegen het recht, louter de waar op te
eisen en ons de terugtrekking voor te behouden. Indien de koper de opeisbare koopprijs niet betaalt, mogen wij deze rechten slechts
laten gelden indien wij de koper voorafgaandelijk zonder succes een gepaste termijn voor de betaling hebben opgelegd of het bepalen van een dergelijke termijn krachtens de wettelijke voorschriften ontbeerd kan worden.
(4)	De koper is bevoegd, de onder eigendomsvoorbehoud staande waren in een gebruikelijke handelstransactie verder te verkopen en/of
te verwerken. In dit geval gelden aanvullend de hiernavolgende bepalingen.
(a)	Het eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op de door verwerking, vermenging of verbinding van onze waren ontstane fabricaten tegen hun volledige waarde, waarbij wij als de fabrikant gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met
waren van derden hun eigendomsrecht blijft voortbestaan, verwerven wij mede-eigenaarschap in verhouding tot de berekende
waarden van de verwerkte, vermengde of verbonden waren. Voor het overige geldt voor het ontstane fabricaat hetzelfde als voor
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waar.
(b)	Bij wijze van zekerheidsstelling doet de verkoper overeenkomstig het bovenstaande lid thans reeds, ten faveure van ons, in zijn
totaliteit dan wel ten bedrage van ons eventuele mede-eigenaarschap afstand van de uit de doorverkoop van de waar of het
fabricaat ontstane vorderingen jegens derden. Wij aanvaarden deze afstandneming. De in lid 2 genoemde plichten van de koper
gelden eveneens met het oog op de afgestane vorderingen.
(c)	Benevens ons blijft de koper gemachtigd tot het innen van de vordering. Wij verbinden ons ertoe, de vordering niet te innen
zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, niet achterstallig met zijn betalingen wordt, er geen aanvraag tot
het inleiden van een faillissementsprocedure ingediend is en er geen sprake is van een overige tekortkoming op het gebied van
zijn solvabiliteit. Indien dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de koper ons de afgestane vorderingen en hun schuldenaren
(derden) bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende documentatie overhandigt en de
afstandneming aan de schuldenaren (derden) mededeelt.
(d)	Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze eisen met meer dan 10 % overstijgt, zullen wij op verzoek van de koper
zekerheden naar ons goeddunken vrijgeven.

> 7 Reclamaties van de koper wegens gebreken
(1)	Voor de rechten van de koper bij materiële tekortkomingen en het gebrek aan eigendomstitel (met inbegrip van verkeerde en tekortschietende levering) gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hiernavolgend niets anders is bepaald. In alle gevallen onaangeroerd blijven de bijzondere wettelijke voorschriften bij de eindlevering van de waar aan een consument (verhaal op leveranciers
conform §§ 478, 479 Duits Burgerlijk Wetboek).
(2)	De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de getroffen overeenkomst inzake de toestand van de waar. Als overeenkomst inzake de toestand van de waar gelden de als dusdanig omschreven productbeschrijvingen die de koper vóór zijn bestelling
bezorgd werden of die op dezelfde wijze als deze AVV in het contract opgenomen werden.
(3)	Indien de toestand niet afgesproken werd, moet overeenkomstig de wettelijke regeling beoordeeld worden of al dan niet sprake is
van een gebrek (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 Duits Burgerlijk Wetboek). Voor publieke verklaringen van de fabrikant of overige derden (bv.
reclame) aanvaarden wij evenwel geen aansprakelijkheid.
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(4)	De aanspraken van de koper wegens gebreken vooronderstellen dat hij zijn wettelijke plichten tot inspectie en reclamatie (§§ 377,
381 Duits Wetboek van Koophandel) is nagekomen. Indien bij de inspectie of later een gebrek blijkt, moet dit onverwijld schriftelijk
aan ons kenbaar worden gemaakt. De kennisgeving geldt als onverwijld indien deze binnen drie (3) dagen na het bekend worden
plaatsvindt, waarbij een tijdige verzending van de kennisgeving volstaat opdat de termijn wordt nageleefd. Ongeacht deze plicht
tot inspectie en reclamatie moet de koper klaarblijkelijke gebreken (met inbegrip van verkeerde en tekortschietende levering) binnen
één week na de levering schriftelijk te kennen geven, waarbij ook hier een tijdige verzending van de kennisgeving volstaat opdat de
termijn wordt nageleefd. Indien de koper de behoorlijke inspectie en/of reclamatie van gebreken verzuimt, is onze aansprakelijkheid
voor het niet kenbaar gemaakte gebrek uitgesloten. Bij verpakte waar vormen gewichtsafwijkingen binnen de toegestane toleranties
geen gebrek.
(5)	Indien het geleverde product gebrekkig is, kunnen wij eerst kiezen of wij vervulling achteraf door het verhelpen van het gebrek (correctie)
presteren, dan wel een van gebreken wars zijnd product leveren (vervangingslevering). Ons recht om vervulling achteraf conform de
wettelijke vereisten te weigeren blijft onaangeroerd.
(6)	Wij hebben het recht de verschuldigde vervulling achteraf te laten afhangen van het betalen door de koper van de opeisbare koopprijs. De
koper heeft evenwel het recht een gepast deel van de koopprijs terug te betalen, in verhouding tot het gebrek.
(7)	De koper moet ons voor de verschuldigde vervulling achteraf de vereiste tijd en gelegenheid geven en moet in het bijzonder de waar die
het voorwerp van de reclamatie uitmaakt overhandigen voor controledoeleinden. In geval van vervangingslevering moet de koper ons het
gebrekkige object volgens de wettelijke voorschriften teruggeven. De vervulling achteraf omvat noch het demonteren van het gebrekkige
object noch het opnieuw monteren ervan indien wij oorspronkelijk niet tot montage verplicht waren.
(8)	De vereiste uitgaven ten behoeve van de controle en vervulling achteraf, in het bijzonder transportkosten, wegbelasting, arbeids- en
materiaalkosten (niet: demontage- en montagekosten) zijn ten laste van ons indien daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Indien een
eis zijdens de koper tot het verhelpen van een gebrek echter ongerechtvaardigd blijkt te zijn, kunnen wij van de koper vergoeding van de
hieruit ontstane kosten eisen.
(9)	In dringende gevallen, bv. bij gevaar voor de bedrijfsveiligheid of voor het afwenden van buitenissige schade, heeft de koper het recht het
gebrek zelf te verhelpen en van ons de vergoeding van de objectief hiervoor noodzakelijke uitgaven te eisen. Van een dergelijk eigeninitiatief moeten wij onverwijld, indien mogelijk voorafgaandelijk, op de hoogte worden gebracht. Er bestaat geen recht op eigeninitiatief
indien wij het recht zouden hebben gehad een dienovereenkomstige vervulling achteraf conform de wettelijke voorschriften te weigeren.
(10)	Indien de vervulling achteraf mislukt is of een door de koper te bepalen gepaste termijn voor de vervulling achteraf zonder succes verstreken is dan wel krachtens de wettelijke voorschriften ontbeerd kan worden, kan de koper zich uit het koopcontract terugtrekken of de
koopprijs verlagen. Bij een niet-wezenlijk gebrek bestaat evenwel geen recht op terugtrekking.
(11)	Aanspraken zijdens de koper op schadevergoeding dan wel vergoeding van vergeefse uitgaven bestaan slechts krachtens § 8 en zijn voor
het overige uitgesloten.

> 8 Aansprakelijkheid
(1)	Voor zover uit deze AVV inclusief de hiernavolgende bepalingen niets anders blijkt, zijn wij bij een inbreuk op contractuele en extracontractuele plichten aansprakelijk overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
(2)	Voor schadevergoeding zijn wij – krachtens om het even welke rechtsgrond – aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid. Bij een
eenvoudige nalatigheid zijn wij uitsluitend aansprakelijk
(a) voor schade ten gevolge van schennis van lijf en leden of schade aan de gezondheid,
(b)	voor schade ten gevolge van de inbreuk op een essentiële contractuele verplichting (een verplichting waarvan de vervulling de
behoorlijke uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt
en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid evenwel beperkt tot vergoeding van de te voorziene, in het typische
geval optredende schade.
(3)	De uit lid 2 blijkende beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien wij een gebrek te kwader trouw verzwegen hebben of een
garantie voor de toestand van de waar hebben verstrekt. Hetzelfde geldt voor aanspraken van de koper krachtens de productaansprakelijkheidswetgeving.
(4)	Wegens een inbreuk op een plicht, niet bestaande uit een gebrek, kan de koper zich slechts terugtrekken of de overeenkomst opzeggen
indien de inbreuk op de plicht aan ons te wijten valt. Het recht op vrije opzegging zijdens de koper (in het bijzonder overeenkomstig
§§ 651, 649 Duits Burgerlijk Wetboek) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en juridische gevolgen.
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> 9 Verjaring
(1)	In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 Duits Burgerlijk Wetboek bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken op grond van
materiële gebreken en het gebrek aan eigendomstitel één (1) jaar vanaf de aflevering. Indien een afname overeengekomen is, begint
de verjaring met de afname.
(2)	Indien het bij de waar evenwel om een bouwwerk of zaak gaat die overeenkomstig haar gebruikelijke toepassingswijze voor een
bouwwerk is gebruikt en de gebrekkigheid daarvan veroorzaakt heeft (materiaal), bedraagt de verjaringstermijn conform de wettelijke
regeling 5 jaar vanaf de aflevering (§ 438 lid 1 nr. 2 Duits Burgerlijk Wetboek). Hierdoor onaangeroerd blijven tevens bijzondere wettelijke regelingen voor zakelijke vorderingen tot teruggave zijdens derden (§ 438 lid 1 nr. 1 Duits Burgerlijk Wetboek), bij arglistigheid
van de verkoper (§ 438 lid 3 Duits Burgerlijk Wetboek) en voor aanspraken in het kader van verhaal op de leverancier bij eindlevering
aan een consument (§ 479 Duits Burgerlijk Wetboek).
(3)	De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden eveneens voor contractuele en extracontractuele aanspraken op
schadevergoeding van de koper die op een gebrek van de waar berusten, tenware dat de toepassing van de regelmatige wettelijke
verjaring (§§ 195, 199 Duits Burgerlijk Wetboek) in het specifieke geval tot een kortere verjaring zou leiden. De verjaringstermijnen
van de productaansprakelijkheidswetgeving blijven in elk geval onaangeroerd. Voorts gelden voor aanspraken op schadevergoeding
van de koper overeenkomstig § 8 uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen.

> 10 Rechtskeuze en plaats van de bevoegde rechtbank
(1)	Voor deze AVV en alle juridische relaties tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van
het internationale eenheidsrecht, inzonderheid het VN-kooprecht. De voorwaarden voor en uitwerkingen van het eigendomsvoorbehoud conform § 6 zijn onderworpen aan de wetgeving van de desbetreffende opslagplaats van de zaak indien krachtens dit recht de
rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht ontoelaatbaar of niet afdwingbaar is.
(2)	Indien de koper handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke
portefeuille is, geldt als exclusieve – ook internationale – plaats van de bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen de hoofdvestiging van onze onderneming te Ellrich. Wij hebben evenwel tevens het recht voor
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gerecht te klagen bij de algemeen bevoegde rechtbank op de locatie van de koper.
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