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FLEXYS’ generelle salgs- og leveringsbetingelser 2009 
 

§ 1 Generelt 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle LEVERANCER med mindre andet er skriftligt aftalt. 

 

§ 2 Tilbudets gyldighed 

Sælgers tilbud er bindende i 45 dage med mindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når Sælger har modtaget en skriftlig 
ordrebekræftelse og forudbetalingen til FLEXYS er registreret jf. § 4.1. 

 

§ 3 Priser 

§ 3.1 Priser fremgår af FLEXYS´ til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordremodtagelse. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms og 
afgifter. Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister, såfremt intet andet skriftligt er aftalt. 

§ 3.2 Prisen omfatter alene de ydelser, som udtrykkeligt fremgår af aftalen. Med mindre andet er aftalt skriftligt afholder Køber selv udgifter til bl.a.: 
tilslutningsafgift, udgifter til landinspektør, gebyrer m.v. til opnåelse af byggetilladelse og attester, forbrug af el, vand, og varme i byggeperioden. 

 

§ 4 Levering 

§ 4.1 Når forudbetalingen er registeret på FLEXYS bankkonto sættes ordren i gang og Køber vil da indenfor de først kommende hverdage modtage en 
ordrebekræftelse, der angiver forventet leveringsdato samt termin for montage, hvis dette er aftalt. De oplyste leveringstider er alene vejledende medmindre 
andet er skriftligt aftalt. 

§ 4.2 I tilfælde af force majeure & andre forhold udenfor vor kontrol, er vi berettiget til at udskyde levering eller annullere ordren. 

§ 4.3 Med mindre andet er bestemt, skal levering være ex works/ab fabrik i henhold til Incoterms 2000. Såfremt der er truffet aftale om levering på Købers 
adresse eller andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre, uden fare for at køre fast eller 
beskadige køretøjet eller omgivelser.  

 

§ 5 Forsinkelse 

Forsinkelse fra Sælgers side giver ikke Køber ret til dagbøder eller erstatning.  

Ved forsinkelse fra Købers side er Sælger berettiget til at få godtgjort positive omkostninger samt udgifter til arbejdsløn ved ikke at kunne arbejde de 
pågældende dage. Hvis Køber udviser forsinkelser, accepterer Køber, at Sælger ikke kan overholde den aftalte leveringstid. Køber forpligter sig til at oplyse 
Sælger om, hvornår levering kan finde sted. 

 

§ 6 Betaling 

Varen sættes i ordre, når forudbetalingen på 30% er registeret på FLEXYS bankkonto. Med mindre andet er skriftligt aftalt, forfalder de resterende 70% til 
betaling senest 8 dage efter levering. Alle betalinger skal ske i form af en bankoverførsel til FLEXYS. 

Såfremt rettidig betaling ikke finder sted, er Køber pligtig til at betale morarente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven. Ved ikke 
rettidigt betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Køber er pligtig til at betale de af advokaten fastsatte 
inkassoomkostninger. 

 

§ 7 Annullering og ændring af ordre 

§ 7.1 Hvis Køber annullerer en ordre, er Køber pligtig til at betale de med annulleringen forbundne omkostninger. 

§ 7.2 FLEXYS vil i forretningsmæssigt rimeligt omfang udføre de ændringer af ekstraarbejder, som Køber skriftligt måtte forlange, dog betinget af at parterne 
skriftligt enes om de ændringer i pris, tidsplan, teknisk koncept samt de øvrige modifikationer, der måtte opstå som følge af de krævede ændringer. 
Ekstraarbejder, som kræves udført af FLEXYS som følge af en handling eller forsømmelse hos køber, dennes ansatte eller leverandører, skal behandles som en 
ændring. 

 

§ 8 Ansvar  

FLEXYS yder garanti i henhold til købeloven fra leveringsdagen. FLEXYS er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå som følge af usædvanlig funktionsvilkår 
for vore varer eller produkter, hvori de måtte indgå.  Rådgivning sker på grundlag af det materiale og de oplysninger, Køber har forelagt FLEXYS. Eventuelle 
forøgede krav som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger er ikke medtaget i tilbuddet.  

 

§ 9 Købers ansvar ved montage af FLEXYS 

§ 9.1 I tilfælde af at FLEXYS skal forestå montagen, skal byggeforholdene ved montagestart være som følger: 

a) Grunden skal være plan og bæredygtig. Nødvendiggør grundens beskaffenhed yderlige sokkeldybde, betales merbyggeprisen efter regning, eller fast pris. 
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b) Grunden skal være ryddet for buske og træer, større sten, fri for kloakrør, varmerør, gasledninger, tv- og telefonkabler, og andre hindringer for byggeriets 
gennemførelse. Køber afholder alle udgifter til FLEXYS vedr. mangler af overnævnte. Der kan forekomme skade på eksternt belægning når FLEXYS graver op 
til fundamenter. Udbedringer er for Købers regning. Overskydende jord bortskaffes af Køber. 

c) Der skal være fri tilkørselsforhold, således alle leverancer kan køres til forbrugsstedet. Er dette ikke tilfældet, er køber pligtig til at dække den ekstra udgift, 
som sælger har haft med at etablere tilfredsstillende tilkørselsforhold. 

d) Medmindre andet er aftalt skriftligt, sørger Køber for opmåling på grunden. Der skal være afsat punktindikationer som udgangspunkt for montagen med 
mindre en kontaktperson fra køber er til stede, således montageområdet kan aftales. 

e) Med mindre andet er aftalt skal der ved montageafslutningen være en repræsentant for Køber tilstede, således det udførte arbejde kan godkendes. 

f) Køber skal under montage forsyne FLEXYS med lys, strøm og vand. Derudover er det et ønske, at Køber stiller toilet til rådighed for montagefolk. 

§ 9.2 Køber er ansvarlig for indhentning af byggetilladelser og alle andre nødvendige tilladelser. Køber skal informere FLEXYS øjeblikkeligt, såfremt Køber er 
eller bliver opmærksom på manglende overensstemmelse mellem planerne for eller udførelsen af Leverancen og sådanne lovmæssige eller tekniske krav. 

§ 9.3 Køber skal, i fald det skulle være nødvendigt, give FLEXYS information om relevante lokale forhold. Køber er ansvarlig for koordinationen mellem 
FLEXYS, alle øvrige leverandører. Endvidere er Køber ansvarlig for alle grænseflader mellem Leverancen, alt andet udstyr, alle fundamenter, konstruktioner 
og bygninger. 

§ 9.4 Med mindre andet er aftalt, er Køber ansvarlig for tilslutning af el til lys/stikkontakter. 

§ 9.5 Køber har ansvaret for at tegne og afholde udgifter til en all-risk byggeforsikring, hvor Sælger optages som medforsikret på policen. 

§ 9.6 Køber skal sikre, at FLEXYS kan foretage montage på alle normale arbejdsdage, defineret som mandag til lørdag inklusive alle helligdage.  

 

§ 10 Ejendomsrettens overgang 

Ejendomsretten til varen eller dele deraf overgår først til Køber, når alle beløb i henhold til denne aftale er fuldt betalt til FLEXYS. 

 

§ 11 Tegninger og andre tekniske dokumenter 

§ 11.1 Ejendomsretten til tegninger og andre tekniske dokumenter forbliver hos den part, der leverer dem. Køber skal kontrollere FLEXYS’ tegninger og andre 
tekniske dokumenter for at sikre overensstemmelse mellem begge parters tegninger og andre tekniske dokumenter og meddele FLEXYS resultatet af denne 
kontrol senest 6 dage efter modtagelsen af disse dokumenter. 

§ 11.2 Ændringer i Leverancen som følge af ændringer i tegninger eller andre tekniske dokumenter, som en af parterne har stillet til rådighed, anses som 
ændring, med mindre ændringerne i tegninger og andre tekniske dokumenter er påkrævet som resultat af FLEXYS’ uagtsomme handlinger eller undladelser. 

 

§ 12 FLEXYS’ Omkostninger 

Såfremt FLEXYS påføres omkostninger som følge af Køber, da har Køber pligt til at erstatte disse omkostninger. Såfremt betaling ikke sker i henhold til 
Aftalen, er FLEXYS berettiget til rente af den forsinkede betaling, indtil betaling modtages til en sats af 4% over Danmarks Nationalbanks til enhver tid 
gældende diskontosats. Al ubetalt rentefordring skal være underlagt rente og (rentes rente). 

 

§ 13 Garanti og mangler 

FLEXYS garanterer, at Leverancen ikke er behæftet med mangler i udførelse, materialer eller design i en periode af 12 måneder fra afleveringsdatoen. Alle 
dele, som udskiftes eller repareres under denne artikels bestemmelser, er berettiget til yderligere en garanti på 12 måneder fra datoen for reparation eller 
udskiftning. 

 

§ 14 Ansvar og skadeserstatning 

Såfremt der sker beskadigelse eller undergang af Leverancen, før risikoen overgår til Køber, hæfter FLEXYS herfor, medmindre beskadigelsen eller 
undergangen er et resultat af Købers eller tredjemands uagtsomme handlinger eller undladelser (andre leverandører end FLEXYS’). Såfremt andre af Købers 
genstande end Leverancen beskadiges, skal FLEXYS holdes skadesløs med mindre beskadigelsen er et resultat af FLEXYS’ misligholdelse. 

 

§ 15 Mangler 
I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er Sælger forpligtet til at afhjælpe mangler. Køber må dog påregne en tolerance for kosmetiske forhold 
ved Leverancen, f.eks. uens overflader på f.eks. anvendt træ og galvaniseret stål. 

 

§ 16 Force Majeure 

En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt han kan påvise, at den manglende opfyldelse var et resultat af en hindring uden for 
hans kontrol (dette omfatter ikke pengemangel). Den part, der påberåber sig hindringen, skal uden ugrundet ophold give den anden part meddelelse om 
hindringen og dens følger for hans mulighed for at udføre Aftalen. Terminsplanen skal forlænges med en rimelig periode.  

 

§ 17 Tvister  

Alle tvistigheder skal afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten finder sted i Århus, Danmark, og processproget er dansk. 


