8.
8.1.

Allmänna villkor för försäljning och leverans
DAN-doors A/S, Industrivej 19, Stilling, 8660 Skanderborg

1.

Ansökan
All försäljning av DAN-doors A/S produkter omfattas av följande försäljnings- och
leveransvillkor, som har företräde framför eventuella bestämmelser i köparens allmänna
villkor, om inte annat skriftligen överenskommits.
Följande bestämmelser gäller även för installation och service av DAN-doors A/S
produkter.

Förpackning
Engångsförpackningar ersätts inte vid retur.

8.2.

DAN-doors A/S ansvarar inte för kostnader eller avgifter för bortskaffande av
förpackningar, om inte annat avtalats.

9.

Egendomsrätt/immateriell rätt
Köparen förvärvar inte äganderätt och/eller upphovsrätt eller andra immateriella
rättigheter till digitala tillämpningar som används i produkten eller till ritningar, mönster,
tekniska lösningar etc., oavsett om dessa har utvecklats individuellt för köparen på
dennes bekostnad, eftersom köparen endast förvärvar en rätt att använda dessa i
samband med den överenskomna användningen av produkten.

10.

Rätt att klaga

10.1.

Förutsatt att de överenskomna betalningsvillkoren följs och att reklamationen görs i tid,
erbjuder DAN-doors A/S en 12 månaders reklamationsrätt från leveransdatumet. Rätten
att klaga gäller.

2.
2.1.

Erbjudanden och orderbekräftelse
Erbjudanden från DAN-doors A/S är giltiga i 30 dagar från och med dagen för
erbjudandet, om inget annat anges.

a.

Köparen ska omedelbart efter mottagandet, innan produkterna monteras och tas i
bruk, undersöka de levererade varorna för att säkerställa att de inte har några fel
och att rätt mängd har levererats.

2.2.

När beställningen görs är avtalet om leverans endast ingått när köparen har fått en skriftlig
orderbekräftelse från DAN-doors A/S.

b.

Alla klagomål måste bedömas och bekräftas av DAN-doors A/S innan de åtgärdas.

2.3.

Erbjudanden som omfattar installation och/eller service till ett fast pris förutsätter att
köparen följer DAN-doors A/S installations- och servicevillkor. Endast det arbete som
anges direkt i erbjudandet omfattas av detta. Allt arbete utöver detta är extra arbete som
debiteras enligt DAN-doors A/S:s gällande taxor för fakturering av arbete vid varje
tidpunkt.

c.

Transportskador måste omedelbart rapporteras till både transportören och DANdoors A/S.

d.

Reklamationsrätten omfattar inte fel och brister som uppstår efter det att risken
har övergått till köparen.

e.

Förslitningsdelar omfattas inte av garantin

f.

Köparen måste skriftligen meddela DAN-doors A/S om eventuella fel utan onödigt
dröjsmål efter det att felet har blivit uppenbart.

g.

Produkten är i originalskick, installerad i enlighet med DAN-doors A/S
bestämmelser och underhålls i enlighet med DAN-doors A/S eller en installatör som
DAN-doors A/S har utsett.

3.
3.1.

Produktinformation
Alla ritningar och tekniska dokument som överlämnas till köparen före eller efter det att ett
avtal har ingåtts förblir DAN-doors A/S:s egendom. Materialet får icke, utan DAN-doors
A/S:s skriftliga tillstånd, användas av köparen eller kopieras, reproduceras, överlämnas
eller på annat sätt göras känt för tredje part i något annat syfte än för att uppfylla det
ingångna avtalet.

3.2.

DAN-doors A/S tar inget ansvar för köparens val av ytterligare utrustning och tjänster som ska
användas tillsammans med produkten, för tillämpningen och för resultaten av denna.

3.3.

DAN-doors A/S förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter utan föregående
meddelande.

4.

Priser
DAN-doors A/S förbehåller sig rätten att justera överenskomna priser i händelse av
betydande växelkursförändringar, prisökningar på material, statliga ingripanden eller
andra omständigheter som DAN-doors A/S inte har någon kontroll över.

5.
5.1.

Risköverföring/leverans

10.2

DAN-doors A/S är inte ansvarig för direkta eller indirekta förluster, inklusive förlust av
affärsverksamhet, förlust av vinst och liknande kostnader eller skador.

10.

Skadeståndsansvar (produktansvar)

11.1.

DAN-doors A/S är ansvarig för personskador i enlighet med lagstiftningen om
produktansvar.

11.2.

DAN-doors A/S är endast ansvarig för skador på fast egendom och lös egendom om det
kan bevisas att skadan beror på fel eller försumlighet som begåtts av DAN-doors A/S eller
andra som DAN-doors A/S ansvarar för.

11.3.

DAN-doors A/S är inte ansvarig för förlust av affärsverksamhet, inkomstförlust eller annan
indirekt förlust.

Risken för produkten övergår vid leverans enligt INCOTERM.

5.2.

Incoterms i den vid varje tidpunkt gällande versionen ska användas som grund för
fraktkontrakt.

5.3.

Om avtalet omfattar monterings- och servicearbete ska risken för detta arbete övergå till
kunden efter monteringen.

5.4.

DAN-doors A/S kan dokumentera överföringsdatumet med fotodokumentation.

5.5.

Risken för produkter som skall användas i monteringsarbeten skall övergå vid tidpunkten
för leverans av dessa produkter. Det åligger köparen att vid mottagandet kontrollera och
förvara försändelsen inomhus, på en torr och säker plats, så att de levererade varorna är
skyddade mot alla former av skador.

5.6.

Köparen ansvarar för att leveransen kan ske obehindrat på installationsplatsen från och
med leveranstidpunkten.

6.
6.1.

Leveranstid; försening
Den överenskomna leveranstiden är endast ungefärlig och förutsätter en fullständig
överenskommelse om avtalets innehåll, t.ex. godkända ritningar och slutgiltigt bekräftade
mått. Om inget specifikt leveransdatum har avtalats, men en tidsperiod har angetts inom
vilken leverans ska ske, ska denna räknas från den tidpunkt då DAN-doors A/S har fått
all information som krävs för att avtalet ska kunna uppfyllas.

6.2.

DAN-doors A/S är under inga omständigheter ansvarig för indirekta skador och förluster
av något slag, inklusive dagliga eller konventionella fordringar, som köparen kan ådra sig
gentemot tredje part, liksom för köparens rörelseförluster, tidsförlust, förlorad leverans
eller liknande förluster.

6.3.

DAN-doors A/S är inte i något fall ansvarig för rörelseförluster, utebliven vinst, förlust av
lagrade varor, förlust på grund av förseningar i byggnads- eller annat kontraktsarbete eller
någon annan direkt eller indirekt förlust.

7.
7.1.

Betalning, äganderättsförbehåll
DAN-doors A/S behåller äganderätten till de levererade varorna tills det överenskomna
inköpspriset har betalats.

7.2.

Om DAN-doors A/S har ett äganderättsförbehåll för de levererade varorna är det köparens
ansvar att försäkra varorna till fullt nyvärde mot eventuella skador från och med
riskövergången till dess att den överenskomna köpeskillingen har betalats.

12.
12.1

Force majeure
DAN-doors A/S är inte ansvarig för utebliven eller försenad fullgörelse av avtalet på grund av force
majeure, krig, upplopp, oroligheter, statliga ingripanden eller ingripanden av offentliga
myndigheter, brand, strejk, lockout, export- och/eller importförbud, mobilisering, vandalism,
valutarestriktioner, förseningar och/eller bristfälliga leveranser från underleverantörer eller någon
annan orsak som ligger utanför DAN-doors A/S: kontroll.

Om en eller flera av ovanstående omständigheter tillfälligt ändrar leveransen utan fel eller
i tid ska leveransen skjutas upp med en period som motsvarar ändringens längd plus en
rimlig tid för att återställa omständigheterna till det normala.
Leverans av den sålunda uppskjutna leveranstiden anses i alla avseenden ske i rätt tid,
om leveransförändringen kan förväntas pågå längre än 8 veckor har både DAN-doors A/S
och köparen rätt att häva avtalet, utan att detta betraktas som tjänstefel.
13
13.1.

Monterings- och servicearbete.
Om ett avtal omfattar installations- och servicearbete måste köparen se till att sådant
arbete kan påbörjas vid den överenskomna tidpunkten och att köparens eget arbete och
andra leverantörers arbete organiseras på ett sådant sätt att DAN-door A/S:s arbete kan
slutföras inom en oavbruten tid efter starten. Arbetet kan dock utföras i flera etapper, om
DAN-doors A/S så önskar.

13.2.

DAN-doors A/S:s kostnader i samband med förseningar täcks av köparen och faktureras
separat.

13.3.

Installationen förutsätts utföras i en enda kontinuerlig operation. DAN-doors A/S kan dock besluta
att installationen får ske i flera steg. Före installationen måste följande utföras

A.

Portingången ska förberedas enligt de angivna anvisningarna.

B.

Portingången måste rengöras från betongrester etc. och ha en helt plan yta.

C.

Monteringen omfattar inte tätning.

D.

Det färdiga golvet finns i monteringsområdet, och det ska rensas och rengöras i
enlighet med DAN-doors A/S anvisningar.

7.3.

DAN-doors A/S har rätt att fram till omedelbart före leverans kräva en säkerhet för hela
köpesumman.

E.

Kunden ansvarar för avfallshanteringen, inklusive produktförpackningar, om inget
annat skriftligen överenskommits.

7.4.

Ovanstående gäller även för monterings- och servicearbeten.

F.

Allt annat gjutnings-, puts-, slip- och målningsarbete är slutfört.

7.5.

Om betalningen inte sker i tid kommer köparen att debiteras dröjsmålsränta med 1,5 %
per månad eller del av månad. Samma dröjsmålsränta ska tas ut vid uppskov.

G.

Färdigt, tätt tak finns tillgängligt.

H.

Det måste finnas fästmöjligheter i byggnaden enligt DAN-doors A/S:s
standardritningar, och byggnadsstrukturen måste vara dimensionerad för att bära
porten.

I.

DAN-doors A/S tar inget ansvar för byggnadens lämplighet eller laglighet, utan
ansvarar enbart för de produkter som levereras av DAN-doors A/S.

7.6.

Köparen har inte rätt att hålla inne betalningar eller göra kvittningar för påstådda fordringar
som DAN-doors A/S inte erkänner.

7.7.

Om köparen inte tar emot leveransen vid den överenskomna tidpunkten är köparen ändå
skyldig att betala som om leveransen hade skett i enlighet med avtalet.

J.

Elinstallatören måste ha tillfört ström i enlighet med DAN-doors A/S:s anvisningar
vid installation av eldrivna dörrar.

K.

Toleranser på vägg och golv hänvisas till "Var är gränsen" (www. tolerancer.dk),
dessa måste iakttas för att dörrar och portar ska fungera optimalt.

L.

Observera att det i vissa fall kan uppstå kondens på dörrar och grindar på grund av
yttre omständigheter och DAN-doors A/S tar inte ansvar för detta.

M.

Dörrar som installeras i lufttäta rum fungerar och stängs endast om
tryckutjämningsventiler eller liknande finns installerade i väggkonstruktionen.

N.

Alla lister i och runt dörrar/dörröppningar tas bort av köparen före installationen.

O.

Extraordinära säkerhetskrav utöver de som ställs av AT kan medföra ytterligare
kostnader.

P.

Om det krävs arbetstillstånd eller andra tillstånd som kräver tid, kommer dessa extra
kostnader att faktureras på kontraktsavin.

Q.

Kostnader för smartlift, kran etc. ingår inte i erbjudandet.

R.

Vid demontering av befintliga dörrar/portar/ramar etc. kan DAN-doors A/S inte hållas
ansvarig för eventuella direkta eller indirekta skador på byggnader och utrustning.

S.

Bortskaffande av demonterade dörrar/portar ingår inte i erbjudandet.

T.

Det måste finnas fri och obehindrad tillgång till installationsplatsen, om detta inte är
fallet och DAN-doors A/S därmed får extra arbete, kommer detta att faktureras
separat.

U.

Dammskydd ingår inte i erbjudandet och utförs till lägsta kostnad efter fakturering.

V.

Alla kostnader för kurser, arbetstillstånd, Covid-19-test etc. regleras separat.

W.

Kabelbrickor erbjuds i allmänhet i standardplastbrickor. Om kabelkanaler i rostfritt
stål behövs kan de levereras mot en extra kostnad enligt överenskommelse.

Följande material måste finnas tillgängligt för installatören:
a.

Belysning utdragen till monteringsplatsen.

b.

380V, 3-fas, 10A säkring och 220V, 1-fas, 16A säkringspluggar utdragen till
monteringsplatsen.

c.

I händelse av väntan eller misslyckad leverans, som inte beror på DAN-doors A/S,
förbehåller sig DAN-doors A/S rätten att fakturera de tillhörande kostnaderna.

14. Köparen ska på begäran av DAN-doors A/S kostnadsfritt ställa följande till förfogande:
hjälppersonal, utrustning och anläggningar för lastning, intern transport till
installationsplatsen, placering av delarna på fundament, rengöring, säkerhet, kranhjälp,
ställningar, avskärmning, ljus, kraft, vatten, tryckluft, värme och olja etc. Köparen ska
också, i den mån det krävs enligt lag eller andra omständigheter, ställa skjulfordon etc. till
DAN-doors A/S-personalens förfogande, vilket ska vara utan kostnad för säljaren.
Köparens besättning är försäkrad av köparen.
15.

Köparen ska informera DAN-doors A/S om de säkerhetsbestämmelser som gäller på
installationsplatsen, och DAN-doors A/S förbinder sig att instruera sin utsända personal att
följa de gällande säkerhetsbestämmelserna. Överlämnandet skall ske omedelbart efter det
att arbetet har slutförts, och den eventuella tidsfristen för att avhjälpa fel i de använda
produkterna skall löpa från och med leveransen.

16

Köparens ansvar för eventuella fel i monterings- eller servicearbetet ska regleras i enlighet
med punkt 11.

17.

Behörighet och tillämplig lag
Dansk lag ska tillämpas vid tolkning och lösning av tvister som uppstår på grund av eller i
samband med det ingångna avtalet. Behörig domstol är Sjö- och Handelsdomstolen. DANdoors A/S har dock rätt att begära skiljedom i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag.
Skiljedomstolen ska inrättas i Århus. Skiljedomsförfarandet ska inte hindra att ett
föreläggande eller andra provisoriska åtgärder söks i den relevante jurisdiktionen.
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