
1. Købelov
Sælgers t ilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ik ke er 
f raveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 
  
2. Sælgers t ilbud
Sælger vedstår, medmindre andet f remgår af t ilbudet, dette i 30 dage at regne f ra 
t ilbudets datering. I t i l fælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ik ke bundet af 
den i t ilbudet angivne leveringstid, men v il ef ter nærmere af tale med køber fast-
lægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelig t ilbudte leveringstid 
som muligt. 
  
3. Måltagning
Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignen-
de, er denne bistand alene at betragte som en serv ice, der ik ke pådrager sælger 
noget ansvar. 
  
4. Ændinger i ordrer
Sælgers ordrebekræf telse angiver sidste f r ist for rettelser. Ef ter denne dato kan 
der af produktionstekniske hensyn ik ke ske rettelser i ordren. 
  
5. Levering
5.1 Leveringssted og r isiko
Levering f inder sted på købers forretningsadresse eller ef ter nærmere af tale på 
angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og r isikoen for varen overgår 
samtidig hermed t il køber. 
  
5.2 Modtagekontrol og rek lamation
I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet t il at kontrollere, at det 
korrek te antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Så-
f remt dette ik ke er t il fældet, er det købers pligt straks at meddele dette skr if t l igt 
ved påtegning på f ragtbrev t il sælgers chauf før eller direk te skrif t l igt t il sælger. 
Gør køber ik ke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ik ke 
senere rek lameres over manglende enheder eller transportskader. 
  
5.3 Kvalitetssik r ing
Inden elementernes montage er køber forpligtet t il at sik re, at leverancen i øvr igt 
er i overensstemmelse med af talegrundlaget. Manglende k valitetssik r ing og /eller 
manglende rek lamation medfører tab af købers ret t il mangelindsigelser. 
  
6. Fordringshavermora
6.1 Leveringsforskydning
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold t il den af talte leve-
r ingstid, er sælger berett iget t il at f remsende fak tura, som var levering sket t il 
af talet idspunktet. Risikoen for varen overgår t il køber på fak tureringstidspunktet. 
  
6.2 Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet t il at betale sælger en r imelig la-
gerleje ef ter nærmere af tale. 
  
7 Betaling
7.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser f remgår af sælgers t ilbud /ordrebekræf telse. Såfremt  
køber ik ke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter f ra for falds-
dagen med rentelovens rentesats, med mindre der i t i lbudet /ordrebekræf telsen er 
angivet en højere rentesats. 
  
7.2 Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad f lere gange, er sælger berett iget t il at t ilbageholde en 
leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrø-
rende en eller f lere forudgående leverancer. 
  
8. Ansvar for mangler
8.1 Mangelgennemgang
Sælger har ik ke pligt t il at deltage i en mangelgennemgang ved af leveringen i for -
bindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med 5 års ef tersyn.  
Sælgers vægring herved er ik ke at betragte som afkald på nogen indsigelse.

8.2 Afhjælpning af mangler
Såfremt en leverance v iser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre  
følgende mis ligholdelsesbeføjelser gældende i den anfør te rækkefølge.

a) Sælger foretager udbedring af mangler uden udgif t for køber.
b) Såfremt udbedring ik ke kan ske, foretager sælger en omlevering.
c)  Såfremt sælger ik ke foretager udbedring eller omlevering inden r imelig t id, kan 

køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.

d)  Køber kan derudover i de ovenfor nævnte t il fælde i henhold t il købelovens  
regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldr ig kan gøres ansvarlig for 
drif tstab, avancetab eller andet indirek te tab. 

8.3 Force majeure
Sælger er endvidere – uanset ovenstående – aldr ig ansvarlig for noget tab, der 
sky ldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over 
hv ilke han ik ke er herre, f.eks. k r ig, i ldsvåde, strejker, importrestr ik t ioner, lockout-
er samt usædvanlige naturbegivenheder. 
  
8.4 Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år ef ter af levering af det byg-
geri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer t il lager eller v ideresalg ophører an-
svaret dog senest 6 år ef ter leveringen t il lager eller v ideresalg. 
  
8.5 Regres
Hvis det må anses for godtgjor t, at et k rav vedrørende mangler ik ke, eller kun med 
store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købe-
re af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berett iget t il i samme om-
fang at rejse direk te krav mod sælger, såfremt den oprindelige køber måtte have 
et k rav mod sælger. 
  
8.6 Tv ister
Tvister vedrørende ovennævnte krav behandles ved voldgif tsretten for Bygge- og 
Anlægsvirksomhed, j f. punk t 11. 
  
9. Ansvar for forsinkelse
9.1 Sælgers ansvar
Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse sky ldes indgri-
bende for styrrelser i arbejdets gang, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold 
over hv ilke han ik ke er herre, f.eks. k r ig, i ldsvåde, strejker, importrestr ik t ioner, 
lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder. 
  
9.2 Erstatning ved forsinkelse
Såfremt sælger ef ter foranstående regler er ansvarlig, betales erstatning ef ter 
dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldr ig kan gøres 
ansvarlig for drif tstab, avancetab eller andet indirek te tab. 
  
9.3 Leveringsfr ist
Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er t il bety-
delig ulempe for køber, er køber berett iget t il skr i f t l igt over for sælger at k ræve 
levering og samtidig fastsætte en endelig f r ist her for. Denne f r ist skal være r ime-
lig under hensyn t il den allerede indtrufne forsinkelse. 
  
9.4 Fristoverskridelse
Såfremt sælger heref ter undlader at træf fe alle nødvendige foranstaltninger for at 
sik re levering inden for den heref ter fastsatte f r ist, er køber berett iget t il ved 
skrif t l ig meddelelse t il sælger at hæve handlen. Køber kan dog aldr ig hæve handlen 
i situationer, hvor forsinkelsen sky ldes forhold opregnet i pk t. 9.1. 
  
10. Produktansvar
Sælger er ansvarlig for produktskader ef ter dansk rets almindelige regler, dog så-
ledes at sælgers produktansvar aldr ig omfatter drif tstab, avancetab eller andet in-
direk te tab. 
  
11. Tv ister
Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold t il reglerne i Alminde-
lige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 
(AB 92), §45.
Tvister mellem parterne, der kan henføres t il AB 92 § 22, stk. 14, f inder afgørelse 
i henhold t il AB 92 § 46.
Tvister afgøres endeligt ved Voldgif tsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, j f. 
Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed 
af 1992 (AB 92) § 47.
Fælles salgs- og leveringsbetingelser (gælder ik ke i forbrugerkøb). Anmeldt t il Kon-
kurrencestyrelsen i juni 2002.

Vi gør yderligere opmærksom på følgende:
•  Varer uden for standard modtages ik ke retur. Kun lagervarer med t ilhørende 

Tun nr. tages retur.
•  For alle leverancer gælder, at modtageren skal st il le mandskab vederlagsfr it t il 

rådighed ved af læsning.
•  For varer, der skal omlades t il sk ib eller anden befordring, er forsendelsen f ran-

co udsk ibningshavn med v idere transport for købers regning.
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Sa lgs-  og 
lever ingsbet inge lser
Rationel  V induer A /S er under lag t  V induesIndust r iens fæl les sa lgs-  og lever ings-
bet ingelser (gældende f or  vore f orhandlere).


