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Salgs- og
leveringsbetingelser
1

AFTALEGRUNDLAG

1.1

Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle salg
foretaget af Pro-Tex A/S (i det følgende kaldet Sælger).
Salgs- og leveringsbetingelser kan alene gyldigt fraviges i det omfang
der foreligger en skriftlig og underskreven aftale mellem Sælger og
Køberen.
Det præciseres, at nærværende Salgs- og leveringsbetingelser ikke
viger for Køberens eventuelle indkøbsbetingelser.

1.2

1.3

2

TILBUD / ACCEPT

2.1

Sælger fremsender efter opfordring skriftligt tilbud til Køberen, der
indeholder nærmere oplysninger om varens art og omfang,
pris, leveringstid m.v. Sammen med tilbuddet fremsendes tillige kopi af
nærværende salgs og leveringsbetingelser.
Køberens skriftlige accept af tilbuddet skal være Sælger i hænde
senest 10 hverdage efter modtagelsen af tilbuddet. I modsat fald er
tilbuddet bortfaldet i sin helhed.

2.2

3

PRISLISTE, TEGNINGER, PRODUKTBESKRIVELSER M.V.

3.1

Alle mål- og vægtangivelser, tegninger, skitser, brugsanvisninger,
omkostningsoverslag samt tekniske, kemiske og andre data anført i
kataloget, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister
er kun vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende for Sælger i
det omfang den mellem Sælger og Køber indgåede aftale udtrykkeligt
henviser til dette materiale.

4

PRISER

4.1
4.2

4.3

Tilbuddet er afgivet efter tilbudsdagens pris.
Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen
som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger der f.
eks. skyldes ændringer i priser fra underleverandører, råvarepriser,
valutapriser, overenskomstmæssige lønninger, offentlige afgifter m.v.
Alle priser er ekskl. moms, anden afgift og fragt

5

LEVERING

5.1

Levering sker ab fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt
leveringstidspunktet udskydes på Køberens foranledning / på grund af
Køberens forhold, anses levering for sket den dag, hvor varen kunne
have været afsendt fra fabrikken. Køber er ved en sådan udsat levering
forpligtet til at betale Sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.
Risikoen for varens hændelige undergang overgår til Køberen ved
faktisk levering.

5.2

6.2

FORSINKELSE

6.1

Forsinkes leverancen mere end 60 arbejdsdage, er Køberen ved
skriftlig meddelelse til Sælger berettiget til at hæve aftalen, dog kun
såfremt det kan dokumenteres at forsinkelse medfører væsentlige
ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan
Køber alene hæve for så vidt angår den forsinkede del.
Køber kan i anledning af en eventuel ophævelse som følge af
forsinkelse ikke gøre hverken direkte eller indirekte tab gældende som
erstatningskrav overfor Sælger.

6.2

7

BETALINGSBETINGELSER

7.1

Købesummen betales kontant inden 14 dage fra levering med mindre
der konkret er aftalt andet.
Såfremt leveringen udskydes på grund af Købers forhold / Købers
foranledning, er Køber, med mindre Sælger skriftlig meddeler Køber
andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som
om levering var sket til aftalt tid.
Betales købesummen ikke i rette tid, forrentes det skyldige beløb med
1,75 % pr. påbegyndt måned.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på
Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at
tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af
nogen art.

7.2

7.3
7.4

8

MANGLER OG REKLAMATION

8.1

Ved modtagelsen skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af
det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis Køber vil påberåbe sig mangler ved det solgte, der opdages eller
burde have været opdaget ved en undersøgelse af varen, da skal
Køber straks og senest 10 kalenderdage regnet fra modtagelsen af
varen give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori
manglen består. Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget
mangler, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre
manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som
Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det
arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Sælger.

8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

8.7

Tilsvarende regler gælder ved senere af Køber konstaterede
skjulte mangler.
Har Køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato har
påberåbt sig manglen over for Sælger, kan han ikke senere
gøre den gældende.
Det påhviler i et hvert tilfælde Køber at godtgøre, at manglen
var til stede på tidspunktet for risikoens overgang
Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet,
eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen herved
afhjælpes har Køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.
Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er
Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt
nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at
hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve
erstatning.

9

ANSVARSBEGRÆNSNINGER VED MANGLER

9.1

Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag
overfor Sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den
solgte genstand.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte
tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår
som følge af mangler ved det solgte.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger,
såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom
brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør
og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer
fra underleverandører og fra leverandør, som skyldes nogen af
de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt i pkt. 9.3, der var indtruffet inden
tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun
ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse
ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold skriftligt at
underrette Køber, dersom der indtræffer omstændigheder som
nævnt i pkt. 9.3

9.2

9.3

9.4

9.5

10

PRODUKTANSVAR

10.1

Sælger er kun ansvarlig for person- og tingsskade som følge af
en defekt ved varen, såfremt sådant ansvar følger af
ufravigelige bestemmelser i den danske
produktansvarlovgivning.
I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er
Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab.
Sælgers ansvar for en Købers tingskade er begrænset til kr. 1
mio.
Såfremt en tredjemand gennemfører krav mod Sælger udover
førnævnte bestemmelser, forbeholder Sælger sig i samme
udstrækning til at blive holdt skadesløs af Køberen.

10.2

10.3
10.4

11

RETURVARER

11.1

Leverede varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale
og kun mod medsendelse af dokumentation af leverancen i
form af fakturakopi. Kun varer i originalemballage, som er
uåbnet uden prismærker, smuds, skader etc. kan der indgås
aftale om returnering af.
Såfremt det tilbagesendte ikke kan tilbageføres som en
fejlleverance fra Pro-Tex side, fratrækkes 20 % på
varebeløbet.
Retur paller - A Euro paller krediteres med kr. 65,00
Varer og paller, ældre end 3 måneder fra købsdato, tages ikke
retur.
Returvarer og paller skal fremsendes franko til Silkeborgvej
259, Lund 8700 Horsens.
Kreditbeløbet indsættes på konto og kan kun anvendes til køb
af vore varer.

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6

12

LOVVALG OG VÆRNETING

12.1

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret med
Retten i Århus om værneting.

13

IKRAFTTRÆDEN

13.1

Salgs- og leveringsbetingelserne træder i kraft den 12. februar
2009, og erstatter tidligere version heraf.

Pro-Tex A/S

www.pro-tex.dk

Leverandør til det danske byggeri

Tlf.: 75 86 83 73 (Bestilling)
Tlf.: 61 55 19 03 (Teknik)

