ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR GLASSOLUTIONS A/S

Ethvert salg fra GLASSOLUTIONS A/S med CVR. 81234116 (herefter kaldet ”leverandøren”) sker på
de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser for leverandøren, medmindre de konkret
er fraveget i leverandørens ordrebekræftelse eller de forskrifter, som er angivet på leverandørens
produktspecifikationer, mærkater mv., uanset modstående eller afvigende bestemmelser i købers
afgivne ordre, accept eller almindelige betingelser. Modstående eller afvigende bestemmelser
finder kun anvendelse, såfremt leverandøren skriftligt har accepteret disse.
Leverancers art og omfang
1.0 Leverancer omfatter alene ydelser eller varer beskrevet i tilbud eller ordrebekræftelser fra
leverandøren, eller ydelser eller varer som tydeligt er angivet i tegninger eller beskrivelser udarbejdet af leverandøren i forbindelse med aftalen.
1.1 Indtil levering har fundet sted, har leverandøren ret til uden varsel at foretage ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber og anvendelighed.
1.2 På ordrer, der modtages senest 8 dage før leveringsdagen, har køber mulighed for at foretage
ændringer i forhold til leverandørens ordrebekræftelse, såfremt sådanne ændringer meddeles
leverandøren samme dag, ordrebekræftelsen modtages af køberen. Leverandøren har da ret til at
udskyde den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid.
1.3 Ved ordrer, der indgår senere end 8 dage før leveringsdagen, er ordren bindende for køber
uden ændringsret i forhold til det i ordrebekræftelsen angivne.
Levering
2.0 Levering til brofaste adresser i Danmark sker fragtfrit med leverandørens egne vogne i faste
kørselsruter til købers faktureringsadresse, medmindre andet er aftalt eller fremgår af ordrebekræftelsen.
2.1 Ved levering med leverandørens egne vogne overgår risikoen for leverancen til køber, når varerne er aflæsset ved vognen. Reklamation over brækage og lignende skal ske til chaufføren inden
frakørsel, jfr. punkt 4. Sker levering ikke ved leverandørens egne vogne, overgår risikoen til køber,
når varen er læsset på transportmidlet.
2.2 Når leverandøren på begæring af kunden leverer kranhjælp til kunden i forbindelse med montage, sker al kranhåndtering for kundens regning og risiko. Levering sker ab fabrik/ex works, og
risikoen overgår således til kunden, når leverandøren har stillet leverancen til rådighed for køber.
2.3 Køber er forpligtet til at modtage levering til den tid, som er angivet på ordrebekræftelsen. Kan
køber ikke modtage levering på det angivne tidspunkt, har leverandøren ret til at foretage levering
på et lagerhotel efter leverandørens valg, men for købers regning og risiko. Aftale med lagerho-

tellet indgås således i købers navn. Risikoen for leverancen overgår til køber på tidspunktet for
varernes aflæsning ved lagerhotellet, hvis levering sker med leverandørens egne vogne, jfr. pkt.
2.1. Hvis levering ikke sker ved leverandørens egne vogne, overgår risikoen til køber, når varen er
læsset på transportmidlet, jfr. pkt. 2.1, og dermed før aflæsning ved lagerhotellet. Herudover kan
leverandøren gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder (men ikke begrænset til) kræve erstatning svarende til bl.a. omkostningerne ved forgæves eller ekstra kørsel.
2.4 Medmindre køber i sin ordreafgivelse udtrykkeligt og skriftligt har anført, at levering til en
bestemt tid er en betingelse for indgåelse af aftalen, har leverandøren altid og til enhver tid ret til
at udskyde det i ordrebekræftelsen angivne leveringstidspunkt med indtil 14 dage.
2.5 Såfremt fremsendelse af varerne er sket for købers regning og ved selvstændig vognmand,
skal retur-stel returneres for købers regning ved først givne lejlighed, og senest 30 dage fra leveringsdato. Såfremt køber ikke tilbageleverer retur-stel inden fristens udløb, vil køber blive faktureret for udgiften til returstellet. Køber er erstatningsansvarlig for returstel, der bortkommer eller
beskadiges i kundens varetægt.
Pris og betalingsbetalingsbetingelser
3.0 Alle priser er angivet inkl. energitillæg, men ekskl. miljøomkostninger, transporttillæg samt
moms, told og afgifter. Prisangivelser i tilbud eller ordrebekræftelse er således foreløbige, idet
salget sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. Ved prisstigninger over 5 % kan køber
senest 8 dage efter modtagelse af en ny prisliste annullere aftaler om bestilte, men endnu ikke
leverede varer, medmindre leverandøren accepterer at levere til de på aftaletidspunktet gældende
priser. Køber har dog ikke en sådan annullationsret, hvor der er tale om stigninger som følge af
ændrede miljøomkostninger, energi- og transporttillæg samt moms, told og afgifter.
3.1 Seneste rettidige betalingsdag er løbende måned +15 dage. Ved forsinket betaling påløber
morarenter med 1,2 % pr. måned, der tilskrives ultimo måneden og beregnes af den forfaldne
gæld inklusive tilskrevne renter og rykkergebyrer.
Betaling af morarente afskærer ikke leverandøren fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
3.2 Minimumsordre er 200 kr. ekskl. moms, told og afgifter, miljøomkostninger og gældende energi- og transporttillæg.
3.3 Rykkergebyr ved manglende betaling er 100 kr.
3.4 Leverandøren har til enhver tid ret til at lade levering være betinget af kontant betaling.
3.5 Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten over leverede varer, indtil betaling er erlagt fuldt
ud med de begrænsninger, der følger af ufravigelige danske retsgrundsætninger.
Reklamation og garanti
4.0 Køber har pligt til at undersøge de leverede varer for transportskader og synlige fejl og mangler straks ved risikoovergangen. Sådanne skader skal omgående anmeldes til såvel transportfirmaet som leverandøren. Ved levering med leverandørens egne vogne skal reklamation foretages
til chaufføren inden frakørsel, jfr. punkt 2.1.
4.1 Hvad angår garanti mod dug i rudens indre garanterer leverandøren for en periode af 5 år

fra fabrikationstidspunktet, at ruderne forbliver fri for dug i rudens indre. Garantiens omfang og
nærmere indhold fremgår af Glasindustriens- og VinduesIndustriens Garantisikrings betingelser,
hvortil henvises. De kan bl.a. ses på Glasindustriens hjemmeside, www.glasindustrien.org. og
VinduesIndustriens, www.vinduesindustrien.dk
4.2 Termoruder og termisk hærdet glas er fremstillet iht. gældende EN normer. En eventuel reklamation behandles iht. Glasindustriens og VinduesIndustriens retningslinjer fra Glasindustriens
Garantisikring.
4.3 Leverede varer skal være monteret i skal være monteret i overensstemmelse med Glasindustriens på leveringstidspunktet gældende monteringsanvisning, for at garantien gælder.
Ansvar for mangler eller forsinkelse
5.0 For mangler eller forsinkelse er leverandøren alene ansvarlig, såfremt manglen eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra leverandørens side.
5.1 Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 4.0, foretager leverandøren afhjælpning eller
omlevering efter eget valg. Hvis leverandøren ikke foretager afhjælpning eller omlevering inden
rimelig tid, efter at køber har reklameret, har køber ret til skriftligt at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Dette gælder dog ikke specielt fremstillede varer, jfr. punkt
5.4. Såfremt køber vælger at hæve aftalen, har køber ret til erstatning for de meromkostninger,
der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Køber har tabsbegrænsningspligt.
5.2 For mangler er leverandørens ansvar begrænset til at omfatte omkostninger ved afhjælpning, omlevering eller naturalopfyldelse på anden vis. Leverandøren er ikke ansvarlig for andre tab,
manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre direkte eller indirekte tab.
Denne begrænsning i leverandøren ansvar gælder dog ikke, såfremt leverandøren har handlet
forsætligt eller groft uagtsomt.
5.3 Uanset punkt 5.0-5.2 påtager leverandøren sig intet ansvar for produkter, der i henhold til
købers ordre fremstilles uden for de gældende danske og europæiske normer og standarder.
5.4 Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber i modsat
fald mister ethvert krav på grund af forsinkelse. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I
tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber alene berettiget til at hæve eller fastholde ordren. Hvis
der er aftalt successiv levering, kan køber dog alene hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance. Hvis der er tale om specielt fremstillede varer særskilt fremstillet til køber, er køber dog
under alle omstændigheder pligtig til at aftage uanset forsinkelsen.
5.5 Såfremt køber hæver aftalen i henhold til punkt 5.4. har han krav på erstatning svarende til de
meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af en tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance.
5.6 Køber har således ikke ret til erstatning i anledning af leverandørens forsinkelse, udover den i
punkt 5.5. nævnte. Dette gælder uanset om køber vælger at hæve eller fastholde aftalen.
5.7 Hvor køber ved ordreangivelsen udtrykkeligt og skriftligt angiver at leverandørens leverance

skal anvendes til statsligt eller statsligt støttet byggeri, finder AB 92, § 10, stk. 4, anvendelse for
den tidsmæssige udstrækning af leverandørens ansvar.
Produktansvar
6.0 Leverandøren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af varer leveret af leverandøren, medmindre
ansvaret følger af ufravigelige lovregler om produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod
leverandøren eller køber om erstatningsansvar for produktskade, skal den anden part straks
skriftligt underrettes. Såfremt leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand
som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde leverandøren skadesløs
i samme omfang, som leverandørens ansvar over for køberen er begrænset i henhold til disse
salgs- og leveringsbetingelser.
Lovvalg og værneting
7.0 Alle tvister i anledning af aftaler med leverandøren afgøres efter dansk ret og skal anlægges
ved leverandørens værneting. Købelovens bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke
er fraveget ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller den enkelte aftale i øvrigt.
Salgs- og leveringsbetingelserne findes endvidere på www.glassolutions.dk
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