
- EN VIRKSOMHED I PIL - PAK GRUPPEN 

SALGS- og LEVERINGSBETINGELSER 

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig 

aftale. Virksomheden benævnes i det følgende som sælger, og kunden som køber. 

§1 AFTALE og PRIS. 
1. Med mindre andet er aftalt, gælder tilbud i 3 måneder. 

2. Prisen er den på tilbudsdagen gældende, og er opgivet excl. moms og andre afgifter. 

3. Sælger forbeholder sig ret til at regulere prisen som følge af uforudsete stigninger i skatter og afgifter. 

4. Merudgift til transport, løn og materialer eller ændret arbejdsperiode end angivet i tilbuds- og/eller 

udbudsmateriale godtgøres tilbudsgiveren udover tilbudssummen. 

5. Alle oplysninger og data, som findes i sælgers produktionsmateriale og prislister, er kun bindende i det 

omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. 

6. Eventuel bistand ved teknisk vejledning er udelukkende en service, for hvilken sælger ikke påtager sig 

erstatningsansvar. 

7. De anførte priser er ab sælgers virksomhed og excl. sælgers emballage. 

§ 2 LEVERING. 
1. Tidspunkt for levering eller arbejdets udførelse aftales særskilt ved aftalens indgåelse. 

2. Kan sælger ikke overholde aftalte leveringstid, er sælger forpligtet til straks at give køber meddelelse 

herom. 

3. Skyldes en forsinkelse force majeure, lignende tilfælde såsom arbejdskonflikt, brand, krig, naturkatastrofe 

e. lign., som sælger ikke er herre over, udskydes leveringstidspunktet til et i forhold til forsinkelses årsagen 

rimelige tidspunkt. 

4. Såfremt leverancer fra en underleverandør forsinkes eller er udgået af produktion, forskydes 

leveringstidspunktet ligeledes. 

5. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt, med mindre andet udtrykkeligt fremgår 

af ordrebekræftelsen. 

6. Hvor intet andet er anført, sker levering for købers regning. Varer, som modtages til behandling, er 

dækket af sælgers forsikring på brand, tyveri og vandskade, samt skade forvoldt i sælgers besiddelse. 

7. Såfremt intet andet er aftalt, er leveringsstedet sælgers virksomhed. Transport hertil er for købers regning 

og risiko. 

8. Kan køber ikke rettidigt levere de emner, der skal forarbejdes, til sælgers adresse, er køber 

forpligtet til straks at underrette sælger herom. Kåber refunderer sælger eventuelle merudgifter som følge af 

forsinkelsen. 

9. Såfremt køber undlader at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevares de aftalte emner på sælgers 

virksomhed / lager for købers regning og risiko. Skyldes købers forsinkede afhentning force majeure, jf. stk. 3 , 

kan sælger dog ikke rejse krav overfor køber som følge deraf. Dette forhold frigør dog ikke køber for betaling af 

købesummen til den aftalte tid. 

10. Levering sker ab sælgers virksomhed, med mindre andet er aftalt. 

11. Sælger drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden., medmindre andet er aftalt. 

Forsendelsen foregår for købers regning og risiko. 

12. Er der aftalt Franco levering, er forsendelsesomkostningerne indbefattet i prisen, og forsendelsen foregår 

for sælgers risiko. 

13. Sælger har ret til at få rekvisition på de pr. gang leverede, modtagne varepartier. 

§3 BETALING. 

1. Købesummen forfalder til kontant betaling 30 dage efter leveringsdato med mindre andet aftales. Ved 

længerevarende arbejder forbeholder sælger åg ret til at opkræve månedlige å conto beløb. 

2. Betales købesummen eller å conto begæring ikke på forfaldsdagen, tilskrives renter med 2 % pr. 

påbegyndt måned. 

3. Sælger kan kræve bankgaranti, transport eller anden betryggende sikkerhed inden arbejdets udførelse. 

4. Veksler, transport eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. 

§ 4 KVALITETSKRAV. 

1. 1 det omfang sælger skal behandle emner, elementer m.v. som er købers ejendom, forudsætter sælger, at 

de omhandlede emner er egnet til den aftalte behandling herunder, at et tilfredsstillende udfald er muligt at opnå. 

Såfremt emnerne ikke opfylder disse forudsætninger, og køber alligevel ønsker den behandling gennemført sker 

det uden ansvar for sælger. 

2. Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet udfaldskrav som behandlingsmetode, har behandlingsmetoden / 

materialer forrang ved uoverensstemmelser. 

Vedr.: Aluminium, jern og metal. 

3. * Med mindre andet er oplyst, er tilbuddet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte, 

overfladebehandling, herunder: 

- at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset) 

- at alle svejsninger optræder uden afbrydelser og uden porehuller. 

- at der i kanter ved svejsninger ikke, for korrosionsbeskyttelse, er væsentlige indebrændinger (sidekærv). 

- at alle slagger, svejsesprøjt og skærespåner er fjernet. 

at emnerne er fri for ridser og klar til maling. 

5. Der tages endvidere forbehold for fejl og skader ved overfladen, som først matte vise sig efter 

forbehandling. 

Vedr.: Træ. 

6 Emner skal være rene og fri for snavs o.l., samt afblæst for slibe og fræsestøv. 1 øvrigt 

klar til grunding og/eller lakering. 

7. For specielle plader - MDF-plader o.l. - tages der forbehold for den anvendte pladekvalitet, 

samt forarbejdningen af kanter og ud fræsninger. 

8. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for farveforskelle i naturtræsemner, fejl i finer m.m.. Ej heller for 

farveforskelle ved produktion i forskellige tidsperioder eller ved delt ordre. 

9. Kvalitetskontrol udføres af sælger i det omfang, det udtrykkeligt er forlangt i udbudsmaterialet 

hHvis ikke andet er aftalt, udføres kvalitetskontrol i henhold til sælgers kvalitetsprogram. 

§ 5 ANSVAR FOR MANGLER. 

1. Køber er forpligtet til straks ved varens modtagelse at undersøge denne, samt til uden ophold, at 

underrette sælger om evt. reklamationer over synlige mangler. 

2. Såfremt der konstateres mangler ved leverancen, som kan lægges sælger til last, har sælger ret og pligt til 

at afhjælpe disse snarest muligt. 

3. Returnering af fejlbehæftede emner kan kun ske efter aftale med sælger. 

4. Køber kan kun drage sælger til ansvar for interne transportskader og lignende fra sælgers virksomhed, 

såfremt skaderne bevisligt er foregået hos sælger 

5. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som gøres gældende af køber inden 1 år efter den dag, emnet blev 

leveret til køber, eller 1 år efter afleveringen. 

6. 1 det omfang arbejdet eller leverancen vedrører bygge- og anlægsvirksomhed, tilslutter sælger sig dog 

den for branchen gældende ansvarsperiode på 5 år. 

7. Sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab som driftstab, avancetab, dagbøder mv., samt eventuelle 

følgeomkostninger, herunder brug af stillads, lifte, telte, varmekanoner m.m., hvor dette ikke har været indeholdt 

i sælgers entreprise. 

8. Sælger er ikke ansvarlig for mangler som følge af: 
- mekanisk påvirkning som ikke er påført af sælger. 

- transportskader, herunder ibrugtagning af emner, inden maling eller anden 

overfladebehandling har opnået tilstrækkelig hærdning. 

- reparation på emnet, herunder reparation af malingen, når dette ikke er udført eller godkendt af sælger. 

kemiske og termiske påvirkninger, som sælger ikke har kendskab til, eller som er udover de for 

malingen gældende resistenslister - ild, eksploaon eller forhold i øvrigt af ekstraordinær karakter. 

9. Ansvar for mangelfuld vareleverance eller fejl ved sælgers arbejde begrænses til det fakturerede beløb. I 

særlige tilfælde vil sælgers hæftelse kunne forhøjes, men dette forudsætter at en speciel aftale er indgået, før 

leverancen påbegyndes, dog erstattes indirekte tab hidrøreside fra følgeskader, såsom driftstab, tabt avance og 

lignende eller skade på tredjemands ejendele, ikke. 

10. Når arbejde skal udføres med ringe forbehandling, nedsættes sælgers ansvar forholdsmæssigt. 

11. Sælger påtager sig ikke erstatningsansvar som følge af uhensigtsmæssig brug af de af sælger leverede 

varer, og ej erstatningsansvar som følge af mangelfulde varer leveret af sælger, når manglerne kunne have været 

konstateret ved en omhyggelig undersøgelse af vårene inden brugen. 

12. Sælgers ansvar er begrænset til nærværende betingelser. Udvidede beføjelser tilsagt af vor leverandør er 

alene at betragte som en ret for køber til at indtale et eventuelt krav direkte overfor leverandøren. 

13. Dersom malearbejde skal udføres på bygningsdele, der er forbehandlet af andre, eller på eksisterende 

behandling (bund), dækker sælgers ansvar alene skader, der kan godtgøres at vedrøre fra dennes eget arbejde, 

med mindre han har eller burde have været klar over stedfundne forbehandlingers utilstrækkelighed. 

§6 GARANTI. 

1. Sælger garanterer, at overfladebehandlede overflader i 1 år efter aflevering / levering ikke er ringere end 

specificeret i udbudsmaterialet. 

2. Garantien er betinget af, at malesystemet ikke er placeret på steder med en højere korrosionsklasse 

end den. for det pågældende malesystem, angivne korrosionsklasse. Ved ændrede miljømæssige 

påvirkninger under garantiperioden, bortfalder garantien. 

3. Garantien omfatter ikke glanstab, farveændring mv., men er dog omfattet af sælgers farveleverandørs 

garanti. 

4. Sælger udbedrer eventuelle fejl og mangler i henhold til garantien, såfremt køber rejser skriftligt krav 

herom overfor sælger. 

5. Ansvar for mangelfulde vareleverancer eller fejl ved sælgers arbejde begrænses til det af sælger 

fakturerede beløb for de pågældende varer, eller for det beregnede honorar for det pågældende arbejde. Såfremt 

øget ansvar skal kunne gøres gældende mod sælger, skal køber før aftalens indgåelse skriftligt meddele sine krav 

i så henseende, idet det er en forudsætning for øget ansvar, at der gives sælger tid til at tegne en forsikring. 

6. Det påhviler køber selv at forsikre kostbare og sarte emner, som sælger skal behandle eller som er udsat 

for at kunne lide overlast i forbindelse med sælgers arbejde. 

7. For overfladebehandling af aluminium til facade og bygningsdele gør særlige forhold sig gældende for 

den udførende malervirksomhed. Indhent venligst eventuelle særlige garantibetingelser. 

§ 7 TVISTER 

1. Eventuelle tvister afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. En tvist 

kan dog afgøres ved privat voldgift, såfremt parterne er enige herom.

 

4. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for farveforskelle ved produktion i forskellige tidsperioder 

eller ved ddt ordre. 
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