Dantonit
Salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse
I disse Salgs- og leveringsbetingelser skal følgende
benævnelser have følgende mening:
Køber: den part til hvem Dantonit A/S (Sælger) leverer varer
og/eller service og som har indgået skriftlig aftale med Sælger
herom, herunder inkluderet også den part som har afgivet
ordre af anden natur til Sælger.
Sælger: Den juridiske virksomhedsenhed, som i Danmark er
registreret i CVR - Det Centrale Virksomhedsregister under
CVR nr. 30898400 under navnet Dantonit A/S.
Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle
leveranser. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis
det er skriftligt aftalt.
2. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering.
Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg, hvilket betyder, at
sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis Sælger i perioden
inden Købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af
tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.
3. Ordrer
Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for
sælger, når køber har modtaget Sælgers skriftlige
ordrebekræftelse.
4. Priser
Priser er ekskl. moms.
Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og
mængder. Dog forbeholder sælger sig ret
til at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter
som følge af ændrede offentlige forskrifter, herunder
afgiftsforhøjelser eller forøgede materialeudgifter, herunder
brændstof.
5. Betalingsbetingelser
Uanset om Køber eller Sælger forestår transporten er
kvantum baseret på vejning eller opmåling på Sælgers
værk.
Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadato, med mindre
andet er skriftligt aftalt.
Sker betaling ikke rettidigt, er Sælger berettiget til at
kræve renter i henhold til rentelovens rentesats.
6. Levering
Levering sker frit læsset på Købers lastvogn på Sælgers værk,
med mindre andet er skriftligt aftalt.
Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen
(frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som
kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader.
Såfremt Køber ikke er klar til at modtage forsendelsen til aftalt
tid på aftalt sted, forbeholder Sælger sig ret til at fakturere
køber for merudgifter påført Sælger som følge heraf.
Såfremt Køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er
alle eventuelle følgeskader for Købers regning, herunder
Sælgers eventuelle tidstab.
Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret,
når varen er aflæsset.
7. Ansvar for forsinkelse
Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes
købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæredygtige
adgangsveje til byggepladsen.
Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for
merudgifter påført Sælger som følge heraf.
Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige faktura
værdien af den forsinkede vare.
Endvidere er Sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som opstår
uden Sælgers skyld og over hvilke Sælger ikke er herre,
herunder force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller
vejrlig, der gør produktion eller transport
umulig eller uforholdsmæssigt bekostelig.

Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt
hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver Køber
meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.
8. Modtagekontrol
Inden læsning/aflæsning skal Køber sikre sig at følgesedlens
angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under
læsningen/aflæsningen foretage visuel kontrol af det leverede.
Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at Køber
er, eller burde være, blevet opmærksom på en mangel. I
modsat fald har Køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig
9. Begrænsning af mangelansvar
Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i
overensstemmelse med reglerne i AB 92 § 10 stk. 4.
Ved mangelfuld leverance foretager Sælger hurtigst muligt
omlevering. Køber kan derudover ikke rejse nogen krav mod
sælger, der således bl.a. ikke dækker Købers tab ved direkte
og indirekte følgeskader.
10. Begrænsning af produktansvar
Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 2 mio.
Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab, eller
andet indirekte tab.
Hvis Sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand,
er Køber forpligtet til at friholde Sælger for de erstatningskrav,
der overstiger kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er Køber forpligtet
til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet
mod Sælger.
11. Tvister
Eventuelle tvister parterne imellem afgøres efter dansk
rets regler af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

