SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR ACO-PRODUKTER

1

Pris

1.1

Vore priser er fritblivende, og vi forbeholder os ret til at ændre priser uden
forudgående varsel.

1.2

Levering sker til de på leveringsdagen gældende priser.

1.3

De i en ordrebekræftelse anførte priser kan forøges til de på leveringsdagen
gældende priser på grundlag af forhøjede råvarepriser, transportomkostninger,
arbejdslønninger eller forhøjede eller ændrede told- og afgiftssatser.

2

Levering

2.1

Leveringstidspunktet angivet i en ordrebekræftelse er tidspunktet for levering på
kundens adresse.

2.2

Ved levering med bil sker leveringen altid ved vognkant og på fast vej så nær det
anførte bestemmelsessted som muligt.

2.3

Køber skal stille mandskab til rådighed for aflæsningen. Sker det ikke, henstilles
varerne for købers risiko eller tages med tilbage. I så fald skal køber afholde de
omkostninger, der er forbundet med ekstra kørsel, af- og pålæsning, ventetid og
lignende.

3

Forsinkelse

3.1

Forsinkelse af en leverance under 21 dage berettiger ikke køber til at gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende.

Herefter kan køber med et varsel på 10 dage enten ophæve aftalen eller kræve
erstatning.
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For leverancer af individuelt fremstillede produkter kan køber ikke hæve.

3.2

Erstatningen kan aldrig overstige købesummen, og der kan aldrig kræves
erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

4

Mangler

4.1

Køber skal kvittere for modtagelse af leverancen. Er køber ikke tilstede ved
leveringen, kan køber ikke senere reklamere over manglende varer,
utilstrækkelig emballage, transportmåde og lignende.

4.2

Køber skal omhyggeligt undersøge leverancen straks ved modtagelsen.

4.3

Reklamation over mangler skal ske inden 8 dage efter leveringen.

4.4

Såfremt en leverance er mangelfuld, er sælger berettiget til at afhjælpe manglen,
foretage omlevering eller kreditere køber et af sælger fastsat beløb, der aldrig vil
kunne overstige varernes fakturapris.

4.5

Mangler berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen, kræve erstatning eller
forholdsmæssigt afslag, ligesom sælger ikke kan gøres ansvarlig for driftstab, tab
af avance eller anden form for indirekte tab.

5

Returnering af standardvarer

Se returbetingelser for nærmere uddybning

6

Byggeleveranceklausul

6.1

Levering sker i henhold til byggeleveranceklausulen med følgende tekst:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen
af det byggeri, hvori leverancen indgår.

Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter
leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved
leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod
leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet
tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan
leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance
er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget
kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med
køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

7

Force majeure

7.1

Alle leverancer sker med forbehold for force majeure, herunder strejke, lock out,
driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførselsforbud og alle andre omstændigheder
her og i udlandet, som sælger ikke har indflydelse på.

8

Produktansvar

8.1

Sælger har ikke noget ansvar for tab påført køber eller andre som følge af
mangler ved leverede produkter. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab,
tab af avance eller anden form for indirekte tab, som køber eller 3. mand måtte
lide.

9

Specifikationer og rådgivning

9.1

Tekniske specifikationer er opgivet med forbehold for ændringer.

9.2

Prøver udleveret eller forevist køber skal betragtes som typeprøver, og sælger
indestår ikke for, at leveringen bliver i nøje overensstemmelse med prøverne.

9.3

Teknisk bistand ydet af sælger er alene en vejledning og sælger kan på ingen
måde drages til ansvar for eventuelle fejl i vejledningen.

10

Renter

10.1

Ved forsinket betaling beregnes renter med en rente på 1,5% pr. påbegyndt
måned af den til enhver tid værende saldo.

11

Tvister

11.1

Uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og indbringes
for Københavns Byret som aftalt værneting.

11.2

Er byggeleveranceklausulen gældende for leverancen, kan tvisten indbringes for
Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
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