Salgs- og leveringsbetingelser for A-CONSULT
A. AFTALEGRUNDLAGET

D. ENTREPRISENS UDFØRELSE

§1 Almindelige bestemmelser (AB92)
For A•CONSULT og købers aftale gælder Dansk Byggeri´s
til
enhver tid gældende Standardforbehold samt
”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992
(AB92)”. Ved uoverensstemmelse i aftalegrundlaget har de
forskellige aftalevilkår følgende prioritet:

§7 Byggepladsforhold og adgangsvej
Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsforhold og
adgangsvej er opfyldt. Dette gælder også, hvor
A•CONSULT
udfører
en
opgave
i
hovedeller
totalentreprise.

1.
2.
3.
4.

De individuelle aftalevilkår.
Nærværende betingelser.
Dansk Byggeri´s Standardforbehold.
AB 92.

AB92 §1, stk. 3 finder ikke anvendelse.
A•CONSULT har dog ret til at fravælge voldgiftsbehandling
efter AB92´s regler og i stedet lade sagen indbringe for de
ordinære domstole og i dette tilfælde afgøres sagen ved
Retten i den retskreds, hvor A•CONSULT har sit
vedtægtsmæssige bestemte hjemsted.
Nærværende aftalegrundlag er gældende for enhver
leverance fra A•CONSULT, herunder løsøreleverancer.
§2 Tilbud og accept
Det af A•CONSULT udarbejdede tilbud skal af køber
accepteres inden 6 uger fra tilbudsdato, medmindre anden
acceptfrist er angivet i tilbuddet.
Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan
overholdes af A•CONSULT på grund af dokumenteret
indgang af andre ordrer, der indkommer inden købers
accept, optages der forhandling om ændret leveringstid.
Fører denne forhandling ikke tll et resultat, forbeholder
A•CONSULT sig ret til helt eller delvis at træde tilbage fra
sit tilbud.
A•CONSULT er ikke bundet af sit tilbud, såfremt tilbuddet
indeholder fejl, herunder vedrørende pris, mængde og
tillægsydelser, som køber ved en nøje gennemgang af
tilbuddet indså eller burde indse.
§3 Underentreprenør m.v.
A•CONSULT er berettiget til efter eget valg at lade hele
eller dele af arbejdet udføre af underentreprise.
B. SIKKERHEDSSTILLELSE
§4 A•CONSULT’s sikkerhedsstillelse
A•CONSULT stiller ikke arbejdsgaranti eller anden
sikkerhed, med mindre andet særskilt aftales mellem
parterne.
§5 Købers sikkerhedsstillelse
Hvis A•CONSULT kræver det, skal køber senest 8
arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for
opfyldelse
af
sine
betalingsbetingelser
overfor
A•CONSULT.
C. FORSIKRING
§6 All-risk forsikring
Det påhviler køber at tegne en entrepriseforsikring (AllRisk) i forbindelse med byggeriet, som dækker skade på
det udførte arbejde, byggematerialer og midlertidige
konstruktioner i byggeperioden.
Det forudsættes at
A•CONSULT og vore underentreprenører medtages som
sikrede på denne forsikring.
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Køber er således forpligtet til at etablere kørefast vej frem
til aftalt montage-/ aflæsningssted for fuldt læsset
lastvogn (længde 18 meter, akseltryk 10 tons, drejeradius
20 m).
Såfremt der ikke forefindes kørefast vej, som forudsat og
anvist,
etablerer
A•CONSULT
en
interimseller
byggepladsvej for købers regning.
I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere
kørefast vej frem til det forudsatte montage- &
aflæsningssted indlejer A•CONSULT en kran med større
kapacitet og rækkevidde for købers regning.
Ventetid til mandskab, lastbiler, kraner og lignende ved
manglende opfyldelse af kravene til byggepladsforhold og
adgangsveje vil blive debiteret til køber ud fra almindelige
anerkendte satser.
Det påhviler endvidere køber at sikre vand- og elforsyning
samt toiletforhold for A•CONSULT´s medarbejdere i
fornødent omfang i den aftalte leveringsperiode.
§8 Dokumentation, prøver og kvalitetssikring
A•CONSULT’s gør brug af certificerede leverandører iht.
gældende standarder, ligesom udførelsen på byggepladsen
i øvrigt er underlagt A•CONSULT’s kvalitetssikringssystem.
Alle faser er således løbende dokumenteret og kan af
køber rekvireres til brug for købers kvalitetssikring.
A•CONSULT forbeholder sig dog ret til vederlag for denne
service.
§9 Tegninger, dokumenter og rådgivning
Tegninger,
produktinformation
og
anden
teknisk
beskrivelse, som køber modtager fra A•CONSULT til brug
for løsningsforslag er at betragte som vejledende.
A•CONSULT påtager sig intet projekteringsansvar, med
mindre dette skriftligt er aftalt, og A•CONSULT modtager
særskilt vederlag herfor.
Tegninger og anden teknisk beskrivelse, som køber har
modtaget fra A•CONSULT som information om produktet,
er at betragte som værende A•CONSULT’s ejendom og må
ikke kopieres eller udleveres til tredje person uden skriftlig
accept fra A•CONSULT.
§10 Returvarer
Standardelementer eller standarddelkomponenter tages
kun retur efter forudgående aftale og kun i ubeskadiget
stand. Ved aftalt tilbagetagelse krediterer A•CONSULT
køber 80% af det debiterede beløb mod følgeseddel eller
fakturakopi. Samtlige fragtomkostninger betales af køber.
Specialfremstillede komponenter og delkomponenter tager
A•CONSULT ikke retur.
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E. KØBERS BETALINGSBETINGELSER

H. MANGLER VED ARBEJDET

§11 Betaling
I tilfælde af A•CONSULT’s afhjælpning af fejl og mangler
er køber ikke berettiget til helt eller delvist at tilbageholde
entreprisesummen eller opnå dekort heri. Dette gælder
tillige tilfælde, hvor køber ikke helt eller delvist har erlagt
entreprisesummen vedrørende et byggeri, og hvor
A•CONSULT endnu ikke har afhjulpet eventuelle fejl og
mangler vedrørende et andet byggeri.

§16 Købers reklamationer
Eventuelle reklamationer over fejl og mangler ved
leverancen skal ske skriftligt til A•CONSULT omgående og
senest 5 dage efter, at køber konstaterer eller burde have
konstateret fejlen eller manglen.

Afgivne priser er baseret på dagspriser. Såfremt der sker
væsentlige ændringer heri (såvel procentmæssig som
beløbsmæssig) forårsaget af stigninger i materialepriser,
overenskomstmæssige arbejdslønninger, offentlige pålæg
og lignende, vil den aftalte entreprisesum blive tilsvarende
reguleret.
Anmodningen
om
månedlige
aconto-betalinger
og
slutopgørelsen forfalder til betaling ved købers modtagelse
heraf, med mindre andet særskilt aftales.
Morarenten udgør 2% pr. løbende måned.
F. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE
§12 Leveringsperioden
Er køber ikke i stand til aftage en leverance til aftalt
leveringstidspunkt af årsager der ikke er forårsaget af
A•CONSULT - vil leverancen blive henlagt på en af købers
nærmere anvist lagerplads for købers regning, hvorefter
leverancen betragtes som leveret. Dette påvirker ikke
købers betalingsforpligtelse.
§13 Force majeure
A•CONSULT er berettiget til tidsfristforlængelse i tilfælde
af force majeure.
A•CONSULT er berettiget til ved skriftlig meddelelse til
køber at hæve aftalen, når aftalens opfyldelse indenfor
rimelig tid har været umulig for A•CONSULT på grund af
krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden form for
force majeure som A•CONSULT ikke har indfyldelse på.

Ved senere reklamationer er A•CONSULT uden ansvar.
§17 A•CONSULT’s ansvar ved fejl og mangler
A•CONSULT er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller
indirekte tab som køber måtte lide ved fejl eller mangler
ved det leverede. Køber kan således i intet tilfælde rejse
erstatningskrav mod A•CONSULT.
§18 Garanti og produktansvarsforsikring
Dersom køber har foreskrevet brug af komponenter eller
materialer af bestemte fabrikater er A•CONSULT alene
forpligtiget til at yde garanti i det omfang garantiforpligtigelsen kan videreføres til underleverandøren.
Såfremt A•CONSULT yder garanti på de leverede tanke,
overdækninger eller tilsvarende produkter sker det på de
betingelser, der fremgår af garantibeviset/certifikat.
A•CONSULT har tegnet sædvanlig produktansvarsforsikring med en dækning på kr. 25 mio. for ting- og
personskader. Det påhviler i øvrigt køber at tegne
yderligere forsikringer til dækning for brand, storm og
forurening og lignende skader.
I de særlige tilfælde, hvor A•CONSULT formidler tegnelse
af ”kaskoforsikring” på et leveret produkt sker dette alene
på vegne af køber og i henhold til forsikringsbetingelser
oplyst
af
det
pågældende
forsikringsselskab.
A•CONSULT´s rolle i forbindelse hermed er således alene
som mægler. A•CONSULT kan i sådanne tilfælde modtage
et mindre vederlag fra forsikringsselskabet, men udfører
normalt sådan mæglervirksomhed uden honorar.

Forsinkelse eller mangler ved leverancer fra A•CONSULT’s
underleverandører og underentreprenører er at betragte
som force majeure.
A•CONSULT er i force majeure tilfælde uden ansvar
overfor køber.
§14 A•CONSULT’s ansvar ved forsinkelse
Ved A•CONSULT’s forsinkelse er køber hverken berettiget
til dagbod eller tabserstatning.
Derimod er køber ved A•CONSULT’s væsentlige forsinkelse
berettiget til at hæve den indgåede aftale, såfremt der
foreligger en AB 92 § 40-situation, og A•CONSULT ikke har
leveret indenfor en rimelig frist efter, at køber skriftligt har
meddelt A•CONSULT, at såfremt levering ikke er sket
indenfor før nævnte frist, forbeholder køber sig ret til at
hæve leveranceaftalen.
G. ARBEJDETS AFLEVERING
§15 Aflevering
Såfremt entreprisen omfatter flere del-/fagentrepriser,
eksempelvis ved levering af flere tanke, er A•CONSULT
berettiget til, såvel når A•CONSULT’s del-/fagentreprise er
afsluttet, som når den enkelte tank er færdiggjort, at
færdigmelde og aflevere arbejdet til køber.
Der afholdes i sådanne tilfælde særskilt afleveringsforretning for A•CONSULT’s arbejde.
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