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Salgs- og leveringsbetingelser: 
 
 
 

1. GENERELT: 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer – med mindre 
anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne. 

 
 

2. TILBUD/ORDREBEKRÆFTELSE: 
Sælgers tilbud er gældende i 8 dage med mindre andet er skriftligt aftalt. 
Endelig aftale om levering foreligger først når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse, og 
kun denne er bindende. 
Sælger påtager sig intet ansvar for måltagning, beregning samt andre ydelser som er foretaget af Køber eller 
evt. 3. part i forbindelse med køb af Sælgers produkter.  

 
 

3. PRISER: 
Priser på fremsendte skriftlige tilbud og ordrebekræftelser er gældende. Sælger er løbende berettiget til uden 
varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud såfremt intet andet er aftalt. 

 
 

4. BETALING OG SIKKERHEDSSTILLELSE: 
Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt jf. punkt 10.LEVERING, uanset 
at Købers forhold medfører at levering ikke kan ske som aftalt. 
I øvrige handler forfalder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt jf. punkt 10. 
LEVERING, uanset at Købers forhold medfører at levering ikke kan ske som aftalt. 
Såfremt Købers betaling ikke sker rettidigt eller forudsætningerne for den aftalte kredit ændres væsentlig, er 
Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset at leverancen ikke har noget 
indbyrdes sammenhæng.  
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende incl. 
moms i henhold til renteloven – med mindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. 
Tilskrevne morarenter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende 
betalinger.  
Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for 
købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling. Ved ikke rettidig betaling 
er Sælger berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Køber er forpligtiget til at betale de 
af advokaten fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb som fremgår af ”Bekendtgørelsen 
om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”. 
Varen forbliver sælgers ejendom indtil det fulde beløb er betalt af Køber. 

 
 

5. ANNULERING OG ÆNDRING AF ORDRER: 
Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. 
Såfremt Sælger på trods af ændring særskilt godkender en ændring eller annulering, er Køber pligtig til at 
betale de af ændringen eller annuleringen forbundne omkostninger – herunder omkostninger til opbevaring 
og sikring af kvalitet og egenskaber, samt forrentning som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller 
delvis annulering er Køber videre forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.  

 
 

6. TILLADELSE/ANMELDELSE: 
Det er Købers ansvar at indhente den fornødne byggetilladelse/anmeldelse af byggeriet. 
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7. MONTAGE/BYGGEPLADSEN: 
 
Tilkørsel og aflæsning skal kunne ske uhindret med varebil og 8 meter trailer, og byggegrunden skal på det 
aftalte leveringstidspunkt være ryddet og klargjort til støbning og montage. Det gælder også hvad angår 
snerydning af grunden, samt areal til montage bil og trailer. I tilfælde af at dette ikke er iorden,skal evt. ekstra 
omkostninger betales af Kunden. 
Ved forsinkelse fra Købers side, som ikke er meddelt senest 14 dg før termin, er Sælger berrettiget til at få 
godtgjort eventuelle omkostninger og udgifter til arbejdsløn. 
Byggegrunden skal have den fornødne bæreevne og eventuel ekstra fundering betales af Køber.  
Der skal på byggegrunden være adgang til vand og strøm (240 V.) 
Boring af huller til søjler skal kunne foretages uden væsentlige hindringer. Eventuelt ekstra arbejde i 
forbindelse med store sten o. l. betales af Køber og afregnes særskilt. 
Tegning over kloak- og vandledninger, kabler mv. skal senest ved levering foreligge hos Sælger. Foreligger 
de ikke, er Sælger uden ansvar for skader herpå i forbindelse med boring, støbning og montage.  
Køber skal være tilstede for godkendelse af placering og godkendelse af det endelige arbejde. Såfremt 
overdækningen fejlplaceres, og Køber ikke var tilstede for at anvise placering, kan dette ikke lægges Sælger 
til last. Og evt flyning af overdækning eller andre udbedringer i den forbindelse betales af Køber. (Køber 
behøver ikke være tilstede under hele montagen, blot til start og slut) Såfremt køber ikke er tilstede ved 
aflevering umiddelbart efter montagens afslutning, må arbejdet betragtes som godkendt. Hvis Køber ønsker 
at CarTop skal være til stede ved en senere afleveringsgennemgang afregnes dette særskilt. 
Jord som graves op, placeres på fliser umiddelbart ved siden af hullerne. Ønsker Køber ikke at jorden ligger 
direkte på fliser, påhviler det kunden at sørge for underlag eller andet.  
Reetablering af belægning, som tages op i forbindelse med støbning foretages ikke af Sælger. Bortskaffelse 
af overskydende jord, sand,sten mm, påhviler ligeledes Køber. 
Tilslutning af nedløb foretages af Køber. Sælgers leverance slutter ved nedløb til jordhøjde, dvs overgang til 
tlslutning til kloak er ikke med i leverancen. 
Det er Købers ansvar at tilslutning af lys mv. foretages af aut. El-installatør.  
Der tages forbehold for mindre uforsætlige skader der under montagearbejdet forvoldes på eksisterende 
belægninger, så som mindre overflade ridser i fliser og lign. 
Køber skal påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold i materialer og farve, ligesom mindre afvigelser i 
f.eks. mål i forbindelse med evt. tilpasninger af produktet under montagen. Træbeklædning er et 
naturmateriale, og er må påregnes afvigelser med knaster, krumninger, insekthuller og lign. Træ kan ændre 
sig med temperaturen, og efterjustering kan være nødvendigt. Dette afregnes særskilt efter aftale. 

 
 

8. MONTAGE PÅ EKSISTERENDE BYGNING 
Hvis sælgers produkt monteres på eksisterende bygning, kan sælger ikke tage ansvar for at den 
eksisterende bygnings bæreevne, da sælger ikke har kendskab til denne. Desuden kan sælger ikke 
garantere for at samling mellem den eksisterende bygning og den nye overdækning vil være 100% tæt.  
Køber er ansvarlig for at eventuelle sternbrædder mm. er fjernet inden montagen, så sælgers montører frit 
kan komme til at fastgøre den nye overdækning på den bærende del af den eksisterende bygning. 
Ligeledes er der sælgers ansvar at re-etablerer samme brædder, indækning mm. 

 
 

9. RETURVARER: 
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af 
returomkostninger og Sælgers salgsomkostninger.  

 
 

10. LEVERING: 
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger – med mindre andet er 
skriftligt aftalt.  
Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: 
- Force majeure 
- Forsinkelse som skyldes Sælgers leverandør, transportør eller øvrige tredjemænd. 
- Usædvanligt vejrlig 
- Arbejdskonflikter uanset årsag 
- Offentlige påbud eller forbud som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse 
 
Ved udsættelse af leveringstermin fra Sælgers side, ydes ikke erstatning eller dagbøder til Køber. 
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11. MANGLER/GARANTI: 

Kunden skal ved afslutning af montagen være tilstede for at godkende arbejdet. I tilfælde af at der er 
mangler ved det udførte arbejde, skal dette meddeles Sælger senest 14 dage efter montage. Hvis køber 
vælger ikke at være tilstede ved montagens afslutning, kan der ikke laves en gennemgang og derfor kan 
dette ikke lægges sælger til last. 
 
Der ydes 15 års leverandør garanti på tagplader af Polycarbonat. 
Der ydes 15 års garanti mod rustangreb på de varmtgalvaniserede overflader på stålkonstruktioner.  
Der ydes 2 års garanti på elektriske installationer og beklædning. 

 
 

12. FORCE MAJEURE: 
I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af  
begivenheder udenfor Sælgers kontrol herunder – men ikke begrænset til – arbejdskonflikt,  
driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan 
Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved 
meddelelse til Køber hurtigst muligt. 

 
 

13. TVISTER: 
Enhver tvist der måtte opstå mellem parterne skal afgøres med voldgift, med mindre Sælger  
bestemmer at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. 
Skal sagen afgøres ved voldgift skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 45 i AB92. 
Skal sagen afgøres ved de ordinære domstole skal sagen anlægges ved Sælgers hovedkontors 
værneting uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig. 

  


