
SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AB BYGGEPROFILER A/S

Aftalegrundlag:
Med mindre andet er skriftligt aftalt
mellem parterne, sker alle leverancer
på grundlag af nedenstående betin-
gelser.

1. Pris:
Alle priser er eksklusiv merværdiaf-
gift.

2. Tilbud:
Skriftligt tilbud er bindende 30 dage 
fra tilbudsdato og afgivet ud fra de 
af AB Byggeprofiler kendte mængder 
og mål, dog ekskl. nye afgifter og for-
hold uden for AB Byggeprofilers ind-
flydelse. Afvigelser fra dette vil blive 
behandlet særskilt både med hensyn 
til pris og leveringstid. Alle ændringer 
skal være skriftligt aftalt for at være 
gyldige.

3. Produktinformation:
Alle oplysninger om vægt, dimensi-
oner, tekniske data og kvalitet, der 
fremgår af kataloger, prospekter og 
andet reklamemateriale, er vejleden-
de og kun bindende i det omfang, de 
indgår som en del af parternes skrift-
lige aftale. Der ydes således ingen 
garanti for produktinformationer med 
mindre dette skriftligt er aftalt.
Spændingsbuler er ikke reklamations 
berettigede.

4. Levering:
Opgivne leveringstider er ansat efter 
AB Byggeprofilers bedste skøn, men 
er uforbindende, og forsinkelser be-
rettiger ikke køber til annullering af 
ordren, afslag i købesummen eller 
erstatning. 

Køber anviser aflæsningssted og 
bærer ansvaret for, at kørselsrute/ 
kørevej er af en sådan beskaffenhed. 
at den kan bære en fuld lastet lastbil 
med hænger. 

AB Byggeprofiler påtager sig intet an-
svar for kørevejens eventuelle mang-
lende bæreevne og deraf afledte ska-
der og omkostninger.

5. Betaling: 
8 dage netto - betales forfaldne be-
løb ikke rettidigt, påløber morarenter 
fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbe-
gyndt måned.

6. Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten over salgsgenstan-
den forbliver hos AB Byggeprofiler, 
indtil hele købesummen med renter, 
omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. 
Enhver manglende betaling giver AB 
Byggeprofiler ret til at tilbageholde, 
annullere alle fremtidige leveringer. 
Al kreditgivning sker på baggrund af 
kreditvurdering.

7. Reklamation:
Det påhviler køber ved modtagelsen 
at foretage en grundig undersøgelse 
af, om det leverede er i henhold til 
købsaftalen. Såfremt der er mangler 
ved det leverede, skal reklamationen 
ske skriftlig og være AB Byggeprofiler 
i hænde senest 7 dage efter levering.
Manglende rettidig reklamation med-
fører bortfald af købers evt. mangels 
beføjelser. 

8. Returvarer:
Varer tages kun retur efter forudgå-
ende skriftlig aftale - varer, der spe-
cielt er produceret til køber - tages 
ikke retur. Varer modtaget retur iflg. 
aftale krediteres med fradrag af 35 % 
på den fakturerede pris ekskl. moms 
og afgifter. Returnering sker for kø-
bers regning og risiko.

9. Afbestilling: 
Afbestilling af leverancer kan kun ske 
efter forudgående skriftlig aftale, og 
i så fald er køber forpligtet til at hol-
de AB Byggeprofiler skadesløs for de 
med afbestillingen forbundne om-
kostninger. 

10. Mangler:
Såfremt varerne eller dele heraf er 
defekte på grund af materialefejl, fa-
brikationsfejl eller AB Byggeprofilers 
mangelfulde arbejde, yder AB Byg-
geprofiler i en 12 måneders periode 
erstatning svarende til varens faktu-
rerede pris eller foretager vederlagsfri 
omlevering eller reparation efter AB 
Byggeprofilers valg. Erstatning kan 
aldrig overstige varens fakturerede 
salgspris. 

AB Byggeprofilers ansvar er udtrykke-
ligt begrænset til den ovenfor anførte 
erstatning, omlevering eller repara-
tion. AB Byggeprofiler kan ikke gøres 
ansvarlig for direkte eller indirekte 
skader eller tab, herunder driftstab, 
avancetab, tidstab o.l., nævnte er kun 
eksempler og ikke udtømmende. 

11. Produktansvar:
AB Byggeprofiler er ansvarlig for per-
sonskade efter reglerne i “Lov om 
produktansvar.” 

AB Byggeprofiler er ikke ansvarlig for 
skade på fast ejendom og løsøre, som 
indtræder, medens salgsgenstanden 
er i købers besiddelse. AB Byggeprofi-
ler er heller ikke ansvarlig for skade på 
produkter, som er fremstillet af køber 
eller på produkter, hvori disse indgår. I 
øvrigt er AB Byggeprofiler kun ansvar-
lig for skade på fast ejendom og løsø-
re, hvis det bevises, at skaden skyldes 
fejl eller forsømmelse begået  af AB 
Byggeprofiler eller at andre, som AB 
Byggeprofiler har ansvaret for. Dog 
kan AB Byggeprofilers samlede an-
svar aldrig overstige kr. 1 mio. inkl. 
renter og omkostninger pr. skade. 

AB Byggeprofiler er ikke ansvarlig for 
indirekte skader og tab såsom drift-
stab, avancetab eller andet indirekte 
tab. I den udstrækning AB Bygge-
profiler måtte blive pålagt produk-
tansvar overfor tredjemand, er køber 
forpligtet til at holde AB Byggeprofiler 
skadesløs i samme omfang, som AB 
Byggeprofilers ansvar er begrænset 
efter nærværende salgs- og leve-
ringsbetingelser. 

Dersom tredjemand fremsætter krav 
mod en af parterne om erstatnings-
ansvar i henhold til dette punkt, skal 
denne part straks underrette den an-
den herom. AB Byggeprofiler og køber 
er gensidigt forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol, som be-
handler erstatningskrav, der er rejst 
mod en af dem på grundlag a en ska-
de, som påstås forårsaget af salgs-
genstanden. 

12. Force majeure:
AB Byggeprofiler er ansvarsfri for 
manglende eller forsinket opfyldelse 
af aftalen. som skyldes force majeure, 
som f.eks. krig, optøjer, borgerlige 
uroligheder, regeringsindgreb eller 
indgreb af offentlige myndigheder, 
ildsvåde, strejke, lockout. eksportog/
eller importforbud, manglende eller 
mangelfulde leverancer fra underle-
verandører, mangel på arbejdskraft, 
brændsel, drivkraft eller nogen anden 
årsag, som ligger udenfor AB Bygge-
profilers kontrol, og som kan forsinke 
eller hindre fabrikation og levering af 
det solgte. 

Såfremt mangelfri eller rettidig leve-
ring hindres midlertidigt ved en eller 
flere af de ovennævnte omstændig-
heder, udskydes levering i et tidsrum 
svarende til hindringens varighed 
med tillæg af en efter omstændig-
hederne rimelig periode til normali-
sering af forholdene. Levering til den 
således udskudte leveringstid anses 
i enhver henseende for rettidig. Så-
fremt leveringshindringen kan på-
regnes at ville vedvare længere end 8 
uger, skal såvel AB Byggeprofiler som 
køber være berettigede til skriftligt at 
annullere aftalen, uden at dette skal 
anses som misligholdelse. 

13. Byggeleveranceklausul:
For så vidt - og kun i det omfang - 
leverede varer anvendes forskrifts-
mæssigt til byggeri i Danmark, sker 
leveringen med følgende bygge-le-
veranceklausul. der er formuleret af 
Boligministeriets Byggestyrelse. 

AB Byggeprofilers ansvar for mangler 
ved leverancen ophører 5 år efter af-
leveringen af det byggeri. hvori leve-
rancen indgår. Ved leverancer til lager 
eller videresalg ophører ansvaret dog 
senest 6 år efter leveringen til køber. 
Såfremt det må anses for godtgjort, 
at et krav vedrørende mangler ved 
leverancer ikke - eller kun med stor 
vanskelighed - kan gennemføres mod 
AB Byggeprofilers køber eller mod ef-
terfølgende købere, anerkendes det, 
at kravet tillige kan gøres gældende 
direkte mod AB Byggeprofiler. Også i 
sådanne tilfælde kan AB Byggeprofiler 
kun gøres ansvarlig for mangler i det 
omfang, AB Byggeprofilers leverance 
er mangelfuld, og endvidere kun i det 
omfang, det følger af AB Byggeprofi-
lers eget kontraktforhold med køber. 
AB Byggeprofiler anerkender dog i alle 
tilfælde at kunne sagsøges sammen 
med køber eller efterfølgende købe-
re i anledning af parternes indbyrdes 
forhold. Sagen behandles ved Vold-
giftsretten for Bygge- og Anlægs-
virksomhed. I øvrigt er ovennævnte 
bestemmelser om ansvar for mangler 
gældende.

14. Værneting:
I tilfælde af uoverensstemmelse mel-
lem parterne skal tvisten afgøres ef-
ter dansk ret af Retten i Aalborg eller 
Vestre Landsret, afhængig af sags-
genstandens værdi.
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