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Salgs- og leveringsbetingelser 

Anvendelse og aftalegrundlag 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Skandi Beslag og en 
given køber (”Køber”) i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer fra Skandi 
Beslag, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne. Eventuelle 
fravigelser, herunder i form af Købers indkøbsbetingelser, kan alene ske ved 
Skandi Beslags forudgående skriftlige accept. 

 
Priser 

Gældende priser er de priser, som er angivet i Skandi Beslags sidst 
udkomne prisliste. Alle priser er ekskl. moms. Skandi Beslag forbeholder sig 
ret til uden forudgående varsel at ændre sine priser. 

 
Tilbud og ordre 

Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og er beregnet på basis 
af de på tilbudsdagen gældende priser på materialer og arbejdsløn. Endelig 
aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Skandi Beslags 
skriftlige ordrebekræftelse og kun denne er bindende. Køber er forpligtet til 
nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Måtte der være fejl i 
ordrebekræftelsen, skal Køber øjeblikkeligt fremsætte indsigelser herimod. 

 
De af Skandi Beslag bekræftede ordrer leveres til den aftalte pris og kan ikke 
annulleres efter, at ordrebekræftelse er fremsendt. Ordrer under kr. 500,00 
netto pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,00. 

 
Leveringstider 
De af Skandi Beslag opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt, men er 
angivet under forbehold af strejke, lockout, transportforhold og force majeure 
af enhver art, herunder forsinkelse eller brud på værktøjer samt svigtende 
materialeleverancer uden for Skandi Beslags kontrol. Skandi Beslag påtager 
sig ikke noget ansvar for forsinket levering eller erstatning for deraf opståede 
vanskeligheder. 

 
Forsendelse 

Alle varer leveres for Købers regning og risiko. Levering sker ab Skandi 
Beslags lager i Jyllinge. Fragt debiteres, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
Forsikring er altid for Købers regning og skal tegnes af Køber. 

 
Emballage 

Specialemballage debiteres til dagspris. 
 

Reklamationer ved forsinkelse 

Reklamationer skal ske skriftligt inden for 14 dage fra levering, idet Køber i 
modsat fald mister retten til at gøre forsinkelse gældende. Skandi Beslag 
hæfter ikke for mangler eller skader, som er forårsaget (i) af Køber, (ii) under 
transport, (iii) ved fejlagtig opbevaring af leverancen, (iv) ved fejlagtig 
behandling eller montering af varen, (v) ved forventelig ældning af varens 
ydeevne (vi) eller andre forsømmelser, som ikke kan tilskrives Skandi 
Beslag. 

 
Ved modtagelse af defekt eller beskadiget emballage skal der tages 
forbehold for modtagelsen på fragtbrevet. Ved fejl og/eller manko skal der 
reklameres skriftligt over for Skandi Beslag inden for 48 timer efter 
modtagelsen. 

 
Undersøgelsespligt og reklamation 

Køber skal straks ved udlevering eller modtagelsen, og altid inden varerne 
tages i brug, indbygges eller monteres, kontrollere de leverede varer for at 
sikre sig, at disse er mangelfri. 

 
Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har 
eller burde have konstateret ved den i nærværende klausul nævnte kontrol, 
skal Køber fremsætte over for Skandi Beslag straks og absolut senest 14 
dage efter varens levering til Køber, idet Skandi Beslag i modsat fald kan 
afvise reklamationen. Ved øvrige mangler skal Køber reklamere straks efter, 
at Køber burde have opdaget manglen og senest inden to (2) år efter levering, 
jf. dog den nedenfor nævnte byggeleveranceklausul. 

 
Ansvar for mangler/erstatning 

Varer, som på grund af design-, konstruktions-, materiale- eller 
fabrikationsfejl inden for 2 år efter at være taget i brug, viser sig ubrugelige, 
ombyttes eller udbedres uden beregning efter Skandi Beslags valg, når de 
defekte dele returneres. Yderligere krav end ombytning eller udbedring, så 
som godtgørelse for arbejdsløn, tidsspilde, omkostninger ved afmontering af 
den gamle vare og/eller montering af ny vare eller lignende som følge af fejl 
eller mangler, kan ikke gøres gældende over for Skandi Beslag. 

 

 

 

For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i 
Danmark, sker leveringen dog med følgende byggeleveranceklausul, der er 
formuleret af Boligministeriets byggestyrelse, idet Skandi Beslag er 
”leverandør”: 

 
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter leveringen af 
det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg 
ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må 
anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun 
med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod 
efterfølgende købere, anerkendes det at kravet tillige kan gøres gældende direkte 
mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig 
for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i 
det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. 
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med 
køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. 
Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 

 
Produktansvar 

Sker der som følge af en defekt ved Skandi Beslags vare(r) personskade 
eller skade på forbrugerting, er Skandi Beslag ansvarlig i henhold til dansk 
rets almindelige regler herom, herunder den til enhver tid gældende lov om 
produktansvar. 

 
Er der tale om erhvervstingsskade, er Skandi Beslags erstatningsansvar 
begrænset til et beløb svarende til fakturaværdien af Skandi Beslags 
mangelfulde vare(r). Hvis Skandi Beslag måtte blive pålagt ansvar for 
produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Skandi 
Beslag skadesløs for det ansvar, som Skandi Beslag måtte blive pålagt, og 
som går videre end efter ansvaret efter nærværende bestemmelser om 
produktansvar. Skandi Beslag fraskriver sig hermed i videst mulige omfang 
ethvert på retspraksis baseret ulovhjemlet produktansvar. 

 
Generelle ansvarsbegrænsninger 
Skandi Beslag kan aldrig gøres ansvarlig for nogen form for driftstab, 
avancetab, dagbøder, tab af goodwill eller lignende. Herudover er Skandi 
Beslag ikke ansvarlig for indirekte og/eller følgetab. 

 
Skandi Beslag yder ikke selvstændig garanti på leverede varer. 

 
Beregninger og anden rådgivning ydet af Skandi Beslag er alene 
vejledende og kan ikke erstatte sædvanlig byggeteknisk rådgivning. Skandi 
Beslag påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller 
indirekte kan afledes af Skandi Beslags beregninger eller rådgivning. 

 
Returvarer 

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, franko afsendt, 
vedlagt følgeseddel med påført fakturanummer og -dato. Varer, der er 
fremstillet i henhold til Købers specifikke krav, tages ikke retur. Ved 
returnering fradrages altid min. 20 %, dog min. kr. 100,00, hvortil kommer 
tillæg for kontrol, renovering, ompakning og lignende. 

 
Betalingsbetingelser 

30 dage netto, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Ved dellevering af et 
samlet ordre, faktureres leverancen særskilt, idet forfaldsdagen er det 
tidspunkt, hvor delleverancen finder sted. Køber betaler eventuelle 
bankgebyrer i sit hjemland samt i Danmark. 

 
Renter 

Ved overskridelse af Skandi Beslags betalingsbetingelser beregnes 
morarente fra forfaldsdagen efter Rentelovens regler for det forfaldne ikke 
betalte tilgodehavende. Overskridelse af betalingsfristen udløser et 
rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. 

 
Ejendomsforbehold 

Varerne forbliver Skandi Beslags ejendom indtil fuld og endelig betaling af 
de pågældende varer har fundet sted. 

 
Lovvalg og værneting 

Enhver uoverensstemmelse om Skandi Beslags tilbud, ordrer og 
leverancer, herunder for så vidt angår forhold omfattet af nærværende 
salgs- og leveringsbetingelser, skal behandles i overensstemmelse med 
dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov 
(CISG). 

 
Alle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved dansk domstol 
ved Skandi Beslags hjemting. 

  

 

 

 

 


