
 
 

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Danmat Iso Systems 
 
 
1. Anvendelse 
Kun skriftlig aftaler er bindende for Danmat Iso Systems A/S. 
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved  
anden skriftlig aftale herom. Købers indkøbs- og leveringsbetingelser medfører ikke forpligtelser for  
Danmat Iso Systems A/S, med mindre disse er skriftligt accepteret af Danmat Iso Systems A/S. 
 
2. Tegning og beskrivelser 
Alle mål- og vægtangivelser, tegninger, skitser, brugsangivelser, omkostningsoverslag samt tekniske, kemiske og andre 
data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister  
er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Danmat Iso 
Systems A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl. 
 
3. Priser 
Tilbud er afgivet efter dagspris. Danmat Iso Systems A/S er berettiget til uden varsel at ændre prisen,  
Hvis der er merudgifter, som skyldes ændringer i f.eks. priser for underleverandører, råvarepriser,  
valutakurser, overenskomstmæssige lønninger, offentlige afgifter m.v. 
 
Alle priser er excl. moms eller anden afgift og fragt, såfremt ikke andet er skriftligt meddelt. 
 
Alle tilbud og priser er afgivet i henhold til Danmat Iso Systems A/S standard betingelser. 
 
4. Levering 
Ordrer, hvis nettoværdi er under DKK 750,- (€100,-) pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 150,-. Såfremt leveringen 
udskydes på købers foranledning, anses levering for at have fundet sted den dag, varerne kunne have været afsendt. 
Risikoen for det købte overgår til køber ved overgivelse til fragtfører hos Danmat Iso Systems A/S, uanset hvem der 
forestår transporten. 
 
I øvrigt henvises til salgs- og leveringsbetingelser i vores konditionsblad med rabatsatser og - el. nettopriser. 
 
5. Returnering af varer 
Returnering af hele og ubeskadigede varer krediteres -20%, hvis intet andet er aftalt. Returnummer i form  
af enten følgeseddel- eller fakturanummer opgives ved henvendelse til Danmat Iso Systems A/S. Uden returnummer kan 
kreditering ikke finde sted. 
 
6. Leveringstid 
Leveringstiden opgives med forbehold for forsinkelser. Normal leveringstid for isoleringsprodukter og  
tilbehør til disse er indenfor normalt 2-4 dage fra ordreindgang. 
 
7. Leveringshindringer 
Danmat Iso Systems A/S påtager sig ikke ansvar for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til  
afgivne tilbud eller accepteret ordre som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller 
indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, valutarestriktioner, manglende 
eller mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft til overenskomstmæssige 
lønninger, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor Danmat 
Iso Systems A/S’ kontrol og indflydelse, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varerne. 
 
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændig-heder, udskydes 
leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i 
enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder, er 
Danmat Iso Systems A/S berettiget til at annullere afgivne konditioner og indgåede aftaler, herunder modtagne ordrer, 
uden at dette anses for misligholdelse. 
 
 
 
8. Betaling 
Medmindre andet er aftalt, betales købesummen kontant 8 dage fra leveringen. Betales købesummen ikke  
i rette tid, forrentes det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned. Betalingen kan ikke ske ved mod-regning med krav, 
køber måtte have mod Danmat Iso Systems A/S. 
 
9. Ansvar for mangler 



 
 

 

Køber har pligt til at undersøge det købte umiddelbart efter modtagelsen. Hvis det købte ikke svarer til de af Danmat Iso 
Systems A/S skriftligt meddelte specifikationer eller tekniske oplysninger, og dette skyldes fejl ved materialer i eller 
fremstilling af det købte, påtager Danmat Iso Systems A/S sig efter eget valg enten  
at ombytte de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer, eller at kreditere køberen for de  
mangelfulde varer mod returnering af disse. 
 
Ethvert krav udover, hvad der er omfattet af Danmat Iso Systems A/S’ forpligtelser i henhold til pkt. 9, er - med mindre 
køberen godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra Danmat Iso Systems A/S‘ side - er Danmat Iso Systems A/S 
uvedkommende. 
 
Danmat Iso Systems A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling befordring, opbevaring eller 
i øvrigt forsømmelser hos andre end Danmat Iso Systems A/S. 
 
Såfremt Danmat Iso Systems A/S måtte blive pålagt ansvaret, kan køber ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab 
eller andet indirekte tab. 
 
 
 
10. Byggeleveranceklausul 
Danmat Iso Systems A/S’ ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverance 
indgår. Ved leverance til andre end en bygherre eller entreprenør ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til 
køberen. 
 
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancen ikke eller kun med stor vanskelighed 
kan gennemføres mod Danmat Iso Systems A/S’ køber, eller mod efterfølgende købere,  
anerkender Danmat Iso Systems A/S, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Danmat Iso  
Systems A/S. Også i sådanne tilfælde kan Danmat Iso Systems A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, Danmat 
Iso Systems A/S’ leverance er mangelfuld og endvidere kun i den omfang, som det fremgår af bestemmelserne i pkt. 9-12. 
 
11. Produktansvar 
Danmat Iso Systems A/S’ brugsanvisninger og tekniske specifikationer er baseret på leverandørers  
laboratorieforsøg. Brugsanvisningerne skal følges nøje. På grund af individuelle forhold ved enhver  
arbejdsproces, påtager Danmat Iso Systems A/S sig imidlertidig intet ansvar for produktets anvendelighed. 
 
Danmat Iso Systems A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, ligesom Danmat Iso  
Systems A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 
 
Danmat Iso Systems A/S er kun ansvarlig for personskade, såfremt det bevises, at produktet ikke er  
korrekt sammensat, og at dette skyldes fejl eller forsømmelse begået af Danmat Iso Systems A/S eller  
andre, som Danmat Iso Systems A/S har ansvaret for. I den udstrækning, Danmat Iso Systems A/S har måttet blive pålagt 
produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Danmat Iso Systems A/S skadesløs i samme omfang, 
som Danmat Iso Systems A/S’ ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. 
 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks 
underrette den anden herom. 
 
Danmat Iso Systems A/S og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler 
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. 
 
12. Lovvalg og værneting 
Enhver tvist mellem partnere skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. 
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