Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,
de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.
1. Tilbud og levering
Hvor andet ikke er aftalt, er tilbuddet gældende i 3 måneder fra dato. De afgivne priser
er afgivet under forbehold, såvel pris som leveringsmæssigt – for strejke, lockout og andre
forhold, som ISHØJ HEGN A/S ikke selv er herre over. Den angivne leveringstid er den p.t.
gældende, og der tages forbehold for ordresituationen på ordreafgivelsestidspunktet.
Leveringstiden beregnes fra det tidspunkt endelig ordre modtages, dog under forudsætning af,
at ordren er klar og utvetydig. Hvis dette ikke er tilfældet, regnes leveringstiden fra den dag, hvor
ISHØJ HEGN A/S har modtaget de ønskede, nødvendige oplysninger.
Leverancen indeholder kun de ydelser, der udtrykkelig er angivet i tilbuddet/ ordren. Ved rent materialesalg henvises til købelovens almindelige regler. I tilfælde af mangler – uanset om manglen er væsentlig –
er køber ikke berettiget til at annullere ordren, såfremt ISHØJ HEGN A/S foretager omlevering eller afhjælper
manglen. ISHØJ HEGN A/S’ ansvar for tab, køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering
kan aldrig overstige 10 % af den aktuelle ordrestørrelse.
2. Tekniske oplysninger, produktinformationer
Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data,
er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
3. Konstruktionsændringer
ISHØJ HEGN A/S forbeholder sig ret til - før levering og uden forudgående meddelelse til køber - at foretage evt.
ændringer i konstruktionen, som vi anser for nødvendige, og som ikke har indflydelse på kvaliteten eller funktionen af
leverancen. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til at hæve købet, medmindre denne kan bevise, at én bestemt
konstruktion var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke
køber til nogen form for skadeserstatning.
4. Emballage
De i ”tilbud og aftaler” anførte priser er eksklusive emballage, moms samt evt. statsafgifter, såfremt intet andet er aftalt.
Materialeleverancer er – med mindre andet er aftalt – solgt ab fabrik.
5. Montage
Anvisning af montageopgaver foretages af køber – med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Det er købers/bygherrens
pligt at foretage afsætning af hjørner, knæk- og endepunkter samt højder i hegnslinjen.
Adgang til og rundt langs hegnslinjen skal være etableret, således at det er muligt at anvende/køre med normalt
montageudstyr langs hele hegnslinjen. Hegnslinjen skal være ryddet i en bredde af min. hegnets højde i facadesiden og
0,5 meter på bagsiden.
Udgifter, i forbindelse med uforudsete hindringer i terrænet – herunder kabler, murbrokker, betonrester etc. er kun
medregnet i det omfang, det fremgår af tilbuddet. Med mindre andet fremgår af tilbud/ordre er montagen altid beregnet
på én kontinuerlig arbejdsgang. Afklaring af uforudsete hindringer foretages af ISHØJ HEGN A/S mod normal
timebetaling – uden særskilt aftale med køber/bygherre.
Opboret/ opgravet jord placeres i hegnslinjen. Ophugning og reetablering af belægninger samt bortkørsel af
overskydende jord/affald, er ikke indeholdt i vores ydelse, medmindre det klart fremgår af vores ordrebekræftelse.
Det er Købers ansvar, at oplysninger om kabler, rørføring m.v. er forsvarligt anvist på udleveret tegning inden
arbejdet påbegyndes. Oplysninger om kabler, rørføring m.v. kan fås ved henvendelse til kommunale værker,
telefonselskaber, naturgasselskaber, fjernvarmeværker etc. Eventuelle skader som følge af manglende
anvisning, er ISHØJ HEGN A/S uvedkommende. Omkostninger forårsaget af foranstående, vil blive faktureret
køber.
Køber skal, såfremt intet andet er aftalt – stille toilet samt håndvask med varmt/koldt vand til rådighed for montageholdet.
Evt. aftaler omkring ekstraarbejde skal altid bekræftes skriftligt.
I øvrigt gælder almindelige betingelser for arbejde inden for bygge- og anlægsvirksomhed AB 92, med
undtagelse af de ændringer der fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

6. Betaling
Betalingsbetingelserne for køber er som anført i tilbud eller faktura.
I øvrigt gælder bestemmelserne i AB 92 §§ 22 og 23.
Ved betaling efter forfald beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.
Leverancen forbliver ISHØJ HEGN A/S´ ejendom indtil betaling har fundet sted fuldt ud.
Veksel og gældsbeviser anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.
7. Mangler - afhjælpning
ISHØJ HEGN A/S påtager sig i en periode af 3 måneder efter levering, at foretage omlevering
eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion,
materialer eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes,
at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med ISHØJ HEGN A/S´
forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden vores
skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Udskiftning af sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes, uden
ubegrundet ophold, efter at manglen er konstateret.
ISHØJ HEGN A/S har afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår
og under samme forudsætninger, som for den oprindelige leverance.
Med mindre andet fremgår af ufravigelig lovgivning fraskriver ISHØJ HEGN A/S sig ethvert ansvar for tab, både for så
vidt angår mangler ved det leverede og i tilfælde af forsinkelse. Det præciseres således, at ISHØJ HEGN A/S i intet
tilfælde er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, konsekvenstab eller andet indirekte tab.
Endvidere er det mellem parterne aftalt at køber ikke i forbindelse med udlevering af salgsgenstanden skal have
udleveret vejledning med henblik på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden således at det ikke er en mangel ved leverancen, hvis en sådan vejledning endnu ikke er givet.
8. Produktansvar
Medmindre andet fremgår af ufravigelig lovgivning fraskriver ISHØJ HEGN A/S sig ethvert ansvar for skader forvoldt af
det leverede produkt.
Det præciseres således, at ISHØJ HEGN A/S i intet tilfælde er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, konsekvens tab
eller andet indirekte tab og at ISHØJ HEGN A/S ikke er ansvarlig for tab eller skade forvoldt af produktet (produktansvar)
a) på fastejendom eller løsøre, som indtræder mens produktet er i kundens besiddelse, eller b) på produkter fremstillet af
kunden eller på produkter, hvori kundens produkter indgår, eller for tab eller skade på fastejendom eller løsøre som disse
produkter som følge af deres egenskaber ved produktet leveret af ISHØJ HEGN A/S forårsager.
Kunden skal holde ISHØJ HEGN A/S skadesløs, i den udstrækning ISHØJ HEGN A/S pålægges ansvar overfor
tredjemand for enhver skade eller tab, som ISHØJ HEGN A/S ikke er ansvarlig for overfor kunden i henhold til
ansvarsbegrænsningerne anført ovenfor. Kunden er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, hvor krav
mod ISHØJ HEGN A/S behandles, forudsat kravet mod ISHØJ HEGN A/S er baseret på skade, der påstås forårsaget af
produkterne solgt til kunden.
9. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens
opfyldelse.
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, såsom brand, krig,
mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af
drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes
nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Den part som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ubegrundet ophold skriftligt
underrette den anden part om begivenhedernes opståen og ophør.
Begge parter er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for en
rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
10. Afgørelse af tvistigheder – værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen, og til denne føjede bestemmelser, skal afgøres efter dansk rets regler og med
Byretten i København som værneting.
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