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1.   Bruksområde 

Ethvert salg av DAN-doors A/S produkter skjer i henhold til nedenstående salgs- og 
leveringsbetingelser, som kommer forut for eventuelle bestemmelser i kjøpers 
alminnelige betingelser, med mindre annet er avtalt skriftlig 
 
Nedenstående bestemmelser gjelder også bruk av ethvert montasje og sørvisarbeid 
relatert til DAN-doors A/S produkter. 

 
2. Tilbud og ordrebekreftelse 
2.1. Tilbud gitt fra Dan-doors A/S er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato, med mindre annet 

er angitt. 
 
2.2. Når det gjelder ordren er en avtale om levering først inngått når kjøper har mottatt skriftlig 

ordrebekreftelse fra DAN-doors, A/S. 
 
2.3. Tilbud som omfatter montering- og/eller sørvis til fast pris, er betinget av kjøpers oppfyllelse 

av DAN-doors A/S monterings- og sørvisbetingelser. Kun det arbeide som er direkte 
anført i tilbudet omfattes av dette. Ethvert arbeid utover dette regnes som ekstraarbeid 
og avregnes etter de av DAN-doors A/S til enhver tid gjeldende satser for fakturert arbeid. 

 
3.          Produktinformasjon  
3.1. Samtlige tegninger og tekniske dokumenter som overlates kjøper før eller etter inngåelsen 

av en avtale, er og forblir DAN-doors A/S eiendom. Dette materialet må ikke uten DAN-
doors A/S skriftlige tillatelse tas i bruk av kjøper eller kopieres, reproduseres, overgis eller 
på annet vis gjøres kjent for tredjepart til annet formål enn den inngåtte avtalens 
oppfyllelse. 
 

3.2. DAN-doors A/S påtar seg intet ansvar for kjøperens valg av eventuelt ekstrautstyr og 
sørvis som ønskes tatt i bruk sammen med produktet, når det gjelder bruken og følgene 
av dette. 
 

3.3. DAN-doors A/S forbeholder seg retten til, å uten forutgående varsel, å gjøre endringer på 
sine produkter. 
 

4. Priser 
DAN-doors A/S forbeholder seg retten til å endre avtalte priser i tilfelle vesentlige 
kursendringer, prisstigning på materiale, inngrep fra det offentlige eller andre forhold som 
DAN-doors A/S ikke kan kontrollere. 

 
5. Risiko-overgang/levering 
5.1. Produktets risiko overføres ved leveringen i henhold til INCOTERM.  

 
5.2. Incoterms i den til enhver tid gjeldende utgave legges til grunn for fraktavtaler. 
 
5.3. Dersom avtalen omfatter monterings- og sørvisarbeid, overføres risikoen for disse 

arbeider etter endt montering. 
 
5.4. Overføringstidspunktet kan dokumenteres av DAN-doors A/S med billedlig 

dokumentasjon.   
 
5.5. Risiko for produkter som skal benyttes under monteringsarbeid, overføres på det 

tidspunktet disse produktene leveres. Det påligger kjøper å etterkontrollere og oppbevare 
forsendelsen ved mottak, at disse oppbevares tørt og forsvarlig innendørs, slik at de 
leverte produktene er beskyttet mot enhver form for overlast. 

 
5.6. Kjøper er ansvarlig for at levering kan skje uhindret på monteringsstedet fra 

leveringstidspunktet av. 
 
6. Leveringstid; forsinkelse 
6.1. Avtalt leveringstid er omtrentlig og betinges av at det foreligger full enighet om avtalens 

innhold, f.eks godkjente tekniske tegninger og endelig bekreftede mål. Dersom en 
bestemt leveringsdato ikke er avtalt, men en periode innenfor tidsrommet der levering 
finner sted, regnes dette fra det tidspunktet da DAN-doors A/S har mottatt all nødvendig 
informasjon for oppfyllelse av avtalen. 
 

6.2. DAN-doors A/S er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte skader og tap av noe 
slag, inkludert dagbøter eller konvensjonelle straffekrav, som kjøper kan pådra seg 
overfor tredjepart, samt kjøpers driftstap, tap av tid, tap av levering eller lignende. 

 
6.3. DAN-doors A/S står i intet tilfelle ansvarlig for driftstap, tap av fortjeneste, tap på lagrede 

varer, tap på grunn av forsinkelser i bygg eller andre anleggsarbeider eller andre direkte 
eller indirekte tap. 
 

7. Betaling, eiendomsforbehold 
7.1. DAN-doors A/S har eiendomsforbehold i levert vare inntil avtalt kjøpesum er betalt. 
 
7.2. Dersom DAN-doors A/S beholder eiendomsretten til de leverte varene, er det kjøpers 

ansvar å forsikre dette til full og ny verdi mot eventuelle skader fra tidspunktet for 
overføring av risiko, inntil avtalt kjøpesum er betalt. 

 
7.3. DAN-doors A/S har rett til, inntil umiddelbart før levering, å kreve betalingsgaranti for hele 

kjøpesummen. 
 
7.4. Ovenstående gjelder også montering og service. 
 
7.5. Dersom betalingen ikke foretas i tide, vil kjøper bli belastet forsinkelsesrente tilsvarende 

1,5% pr. påbegynt måned. samme forsinkelsesrente beregnes ved utsettelse. 
 
7.6. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake betalinger eller gjøre motregning for påståtte 

fordringer som ikke er anerkjent av DAN-doors A/S.  
 
7.7. Dersom kjøper ikke mottar leveranse til avtalt tid, er kjøper likevel forpliktet til å betale 

som om levering hadde funnet sted i henhold til avtalen. 
 
8. Emballasje 
8.1. Engangsemballasje godtgjøres ikke ved eventuell retur. 

 
8.2. Eventuelle omkostninger eller avgifter ved avhending av emballasje er uvedkommende 

DAN-doors A/S, med mindre annet er avtalt.  
 

9. Eiendomsrett/Immaterielle rettigheter 
Kjøperen erverver verken eiendom eller opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter 
til noen digital applikasjon som brukes i produktet ei heller tegninger, design, tekniske  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
løsninger osv., uavhengig av om det nevnte er individuelt utviklet for kjøperen for hans 
regning, ettersom kjøperen kun får en rett til å bruke nevnte i forbindelse med avtalt bruk 
av produktet. 

 
 
10. Reklamasjonsrett 

 
10,1. Forutsatt at de avtalte betalingsbetingelsene er overholdt og at klagen er fremsatt i tide, 

tilbyr DAN-doors A/S 12 måneders klagerett fra leveringstidspunktet. Klageretten betinges 
av: 

 
a. Kjøperen må umiddelbart etter mottak, før produktene installeres og tas i bruk, se 

over det leverte for å sikre at det ikke forekommer noen feil og at riktig mengde er 
levert 
 

b. Alle klager må vurderes og anerkjennes av DAN-doors A/S før reparasjon 
 

c. Transportskader må rapporteres omgående til både transportøren og DAN-doors 
A/S 

 
d. Klageretten dekker verken feil eller mangler som har oppstått etter at risikoen er 

overført kjøperen.  
 

e. Slitedeler dekkes ikke av klageretten  
 

f. Kjøper må gi DAN-doors A/S skriftlig melding om feil og mangler uten unødig 
forsinkelse etter at mangelen er identifisert.  

 
g. Produktet fremstår i original stand, er installert i henhold til DAN-doors A/S 

forskrifter og vedlikeholdt i henhold til drift og vedlikehold av DAN-doors A/S eller 
en installatør utpekt av DAN-doors A/S 

 
10.2 DAN-doors A/S er ikke ansvarlig for verken direkte eller indirekte tap, inkludert driftstap, tapt 

fortjeneste og lignende kostnader eller skader. 
 
11. Ansvar for skadeforvoldelse (produktansvar) 
 
11.1. DAN-doors A/S er ansvarlig for personskade i henhold til lovgivningen om produktansvar. 

 
11.2. DAN-doors A/S er kun ansvarlig for skade på eiendom og løsøre dersom det er bevist at 

skaden skyldes feil eller uaktsomhet begått av DAN-doors A/S eller andre som DAN-doors 
A/S er ansvarlig for . 

 
11.3. DAN-doors A/S er verken ansvarlig for driftstap, tapstjeneste eller andre indirekte tap. 
 
12.        Force majeure 
12.1. DAN-doors A/S er ikke ansvarlig for fiasko eller forsinket oppfyllelse av en avtale, som 

skyldes force majeure, krig, opptøyer, sivile uroligheter, offentlige inngrep eller inngrep fra 
offentlige myndigheter, brannstiftelse, streik, utlogging, eksport og/eller importforbud, 
mobilisering, hærverk, valutarestriksjoner, forsinkelser og/eller mangelfulle leveranser fra 
underleverandører, eller annen grunn utenfor DAN-doors A/S kontroll. 

 
 Dersom defekt eller rettidig levering midlertidig endres under en eller flere av ovennevnte 

omstendigheter, utsettes leveransen for perioder som tilsvarer endringens varighet med 
tillegg av en rimelig rimelig periode for å normalisere omstendighetene. 

  
 Levering på forsinket leveringstidspunkt som dermed utsettes anses i alle henseender 

som betimelig, dersom leveringsendringen kan forventes å vare lenger enn 8 uker, må 
både DAN-doors A/S og kjøper ha rett til å heve avtalen uten at dette blir vurdert som 
avtalebrudd. 

 
13  Monterings og sørvisarbeid. 
13,1. Dersom en avtale inkluderer montering og servicearbeid, må kjøper sørge for at slikt 

arbeid kan påbegynnes til avtalt tid, og at kjøpers eget og andre leverandørers arbeid er 
organisert på en slik måte at DAN-doors A/S’ arbeid kan fullført i en uavbrutt periode etter 
oppstart. Etter DAN-doors A/S’ forståelse kan arbeidet imidlertid utføres flere ganger. 
 

13.2. DAN-doors A/S-kostnader i forbindelse med forsinkelser er dekket av kjøper og faktureres 
separat. 
 

13.3. Montering antas å være utført i en uavbrutt operasjon. Imidlertid, ifølge DAN-doors A/S, 
kan installasjonen utføres flere ganger. Før montering må følgende utføres 

 
 
A. Dørkarmen må klargjøres i henhold til de gitte instruksjoner. 

 
B. Dørkarmen må rengjøres for betongrester etc. og danne en helt plan overflate. 

 
C. Monteringen omfatter ikke fuging 

 
D. Ferdig gulv ryddes og rengjøres i henhold til DAN-doors A/S instruksjoner i 

installasjonsområdet. 
 

E. Avhending av avfall, inkludert produktemballasje, er kundens ansvar; med mindre 
annet er skriftlig avtalt. 

 
F. Alt annet støpe-, puss-, avsyrings- og malerarbeid må være fullført. 
 
G. Taket skal være ferdigstilt og tett. 

 
H. Festemuligheter i bygningen må være tilstede som vist på DAN-doors A/S 

standardtegninger, og bygningskonstruksjonen må dimensjoneres for å støtte 
porten. 

 
I. DAN-doors A/S tar ikke ansvar for bygningens egnethet eller lovlighet, men er alene 

ansvarlig for produktene levert av DAN-doors A/S.  
 

J. Elektrikeren har tilført strøm i henhold til DAN-doors A/S instruksjoner ved 
montering av elektriske porter. 

 
K. Toleransegrenser på vegger og gulv refereres til "Hvor går grensen" se (www. 

Tolerancer.dk), disse må observeres for optimal funksjon av dører og porter.  



 
L. Det gjøres oppmerksom på at det i visse tilfeller kan oppstå kondens på dører og 

porter på grunn av ytterligere omstendigheter. DAN-doors A/S tar ikke ansvar for 
dette. 

 
 

M. Dører som er montert i lufttette rom vil kun fungere og lukke tett dersom det er 
trykkavlastningsventiler eller lignende er montert i veggkonstruksjonen 

 
N. All støping i og rundt døren/døråpningene fjernes av kjøperen før installasjon. 

 
O. Dersom det settes ekstraordinære sikkerhetskrav i tillegg til de som er satt av AT, kan 

dette føre til ekstrakostnader.  
 

P. Dersom det kreves arbeidstillatelse, eller andre tillatelser som krever tid, blir disse 
ekstrakostnadene fakturert via kontraktsskjemaet. 

 
Q. Kostnader for smartheiser, kraner etc. er vanligvis ikke inkludert i tilbudet. 

 
R. Ved demontering av eksisterende dører/porter/karmer etc. kan ikke DAN-doors A/S 

holdes ansvarlig for skader som har oppstått, direkte såvel som indirekte på bygninger 
og utstyr. 

 
S. Avhending av demonterte dører/porter er ikke inkludert i tilbudet. 

 
T. Det må være gratis og uhindret tilgang til installasjonsstedet, dersom dette ikke er 

tilfelle og DAN-doors A/S dermed mottar ekstraarbeid, faktureres dette separat. 
 

U. Støvavskjerming er ikke inkludert i tilbudet og utføres på billigst mulig måte per 
faktura. 

 
V. Alle kostnader for kurs, arbeidstillatelser, Covid-19-tester etc. avregnes separat  

 
W. Kabelbrett tilbys i utgangspunktet i standard plastbrett. Ønskes det kabelkanaler i 

rustfritt stål, leveres dette mot ekstra kostnad, etter nærmere avtale. 
 

Følgende materialer må gjøres tilgjengelig for installatøren: 
 
a. Belysning trukket opp til installasjonsstedet. 

 
b. 380V, 3-fase, 10A sikring og 220V, 1-fase, 16A jordet stikkontakt trukket opp til 

installasjonsstedet. 
 

c. Ved ventetid eller mislykket reise, som ikke skyldes DAN-doors A/S, forbeholder 
DAN-doors A/S seg retten til å fakturere relaterte utgifter. 

 
 
14.      Kjøper skal gjøre følgende gratis tilgjengelig på det tidspunkt DAN-doors A/S kan be om det: 

hjelpepersonell, utstyr og fasiliteter for innføring, intern transport på forsamlingsstedet, 
plassering av deler på fundament, rengjøring, oppbevaring, kranbistand, stillas, skjerming, 
lys, kraft, vann, trykkluft, varme og olje etc. Kjøper skal også, i den grad dette følger av 
lovverket eller andre forhold, skur m.m. tilgjengelig for DAN-doors A/S-mannskap, uten 
kostnad for selger. Kjøpers mannskap forsikres av kjøper. 
 

15.   Kjøper informerer DAN-doors A/S om gjeldende sikkerhetsforskrifter på installasjonsstedet, 
og DAN-doors A/S forplikter seg til å instruere sitt utsendte personell om å overholde 
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Overføring skjer umiddelbart etter arbeidets slutt, og en 
eventuell rettsmidler for defekter i produktene som brukes, beregnes fra levering. 

 
16 Kjøpers ansvar for evt mangler ved montering eller servicearbeid reguleres ihht  

pkt. 11.  
 

17. Sted og lov valg 
 Dansk lov gjelder tolkning og avgjørelse av evt tvister som oppstår som følge av eller i 

forbindelse med inngått avtale. Sted for rettsforhandlinger er dansk Tø- og Handels rett. 
DAN-doors A/S har imidlertid rett til å kreve voldgift i henhold til dansk retts allmenne regler. 
Voldgiftsretten er etablert i Aarhus. Voldgift forhindrer ikke rettslige forføyelser eller andre 
foreløpige rettsmidler fra det aktuelle stedet. 

 
  
 Skanderborg, juli 2021 
 
 
 
 
 


