
14 Henvisning

Henvisning.
De nævnte priser er franko priser for

levering i Danmark, ved levering af sen-

dinger på min. 7 t. Det forudsættes at

byggepladsen/leveringsadressen kan

serviceres med lastbil. Prisen er ekskl.

aflæsning.

Leveringen af mindre mængder på

under 7 t tillægges fragtomkostninger. 

I princippet leveres kun hele paller.

Der vil blive beregnet den på leve-

ringsdagen gældende momssats. 

Transportskader bedes angivet på

fragtbrevet ved modtagelsen af varen.

I øvrigt gælder vores omstående

salgs- og leveringsbetingelser.
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I. Indgåelse af aftaler
1. 
Nedenstående almindelige salgs- og
leveringsbetingelser er gældende for alle
tilbud og ordrer, medmindre der er truffet
anden skriftlig aftale.
2.
Endelig aftale foreligger først ved Xella’s
ordrebekræftelse.
3.
Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og
garantier fra salgsmedarbejdere før eller i
forbindelse med indgåelse af ordrer er 
kun bindende, hvis de er indeholdt i
ordrebekræftelsen. Købers evt. indkøbs-
betingelser er ikke en del af aftalen med-
mindre disse er indeholdt i ordrebekræf-
telsen. 
4. 
Oplysninger, tegninger, billeder, beregnin-
ger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelses-
beskrivelser indeholdt i prislister, brochurer,
bilag til tilbud og lign. er kun vejledende,
medmindre de udtrykkeligt er betegnet som
bindende i ordrebekræftelsen.

II. Priser
1. 
Alle priser er nettopriser excl. merværdiaf-
gift og evt. andre offentlige afgifter.
2. 
Evt. andre omkostninger ved leverancen 
(så som havneafgift, overliggedagspenge,
stadepenge, forbindelses- og vejnings-
gebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballage-
omkostninger, gebyr for lån og benyttelse 
af emballage (fade, sække, kasser, paller,
banebeholdere osv.) samt omkostninger 
til returnering, bortskaffelse eller destruk-
tion af emballage afholdes af køber.

III. Betaling og modregning
1. 
Alle leverancer skal betales netto kontant ved
levering, medmindre der foreligger anden
skriftlig aftale.
2.
Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens
værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage
og evt. andre ydelser eller tillæg.
3.
Ved overskridelse beregnes morarenter i
henhold til rentelovens bestemmelser med
fakturadato som forfaldsdato.
4.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde
beløb for eventuelle modkrav, som ikke på
betalingstidspunktet er anerkendt af Xella.
5. 
Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis
alle forfaldne fakturabeløb fra andre
leverancer fra Xella eller koncernforbundne
selskaber er betalt. 

IV. Levering
1. 
Medmindre andet er aftalt sker levering frit
på ladvogn på købers lager, købers kundes
lager eller angiven byggeplads i henhold til
ordrebekræftelsen. 

2.
Levering foregår på lastbil op til 24 tons
brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstil-
lende tilkørselsforhold samt nødvendigt
mandskab og hjælpemidler til aflæsning.
3.
Leveringstid angives efter bedste skøn, og er
kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt
er betegnet som fast levereingstidspunkt.
4.
Såfremt leveringen forsinkes i mere end 
4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leverings-
tidspunkt, kan køber hæve aftalen. 
5.
Køber kan ikke kræve erstatning som følge 
af forsinkelse, medmindre forsinkelsen
overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast
leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan
tilregnes Xella som forsætlig eller groft
uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige
1% af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge
forsinkelsen overstiger 4 uger eller det
aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen
kan højst udgøre 10% af varens nettoværdi.
Xella er ikke ansvarlig for driftstab, tabt
fortjeneste eller andet indirekte tab hos
køber eller dennes kunder.

V. Reklamation
1. 
Køber skal straks efter modtagelse foretage
en undersøgelse af leverancen, herunder
kvalitet og mængder samt for evt. trans-
portskader.
2.
Enhver reklamation skal ske skriftligt uden
ugrundet ophold og senest 8 dage efter, 
at manglen blev eller burde være opdaget.

VI. Ejendomsforbehold
1. 
Ejendomsretten til de leverede varer
tilkommer Xella indtil hele købesummen 
er betalt.

VII. Ansvar for mangler
1. 
Xella yder 5 års garanti på de leverede varer
fra leveringsdatoen.  For leverancer til
byggerier regnes fristen fra byggeriets
aflevering, dog senest 6 år fra leveringen til
køber.
2.
Såfremt der foreligger mangler, som Xella 
er ansvarlig for, er Xella efter eget valg
berettiget til at afhjælpe manglerne eller
foretage omlevering.
3.
Købers mangelbeføjelser forudsætter, at
køber har reklameret rettidig, og at køber
nøje har overholdt de forskrifter og anvis-
ninger, der er givet af Xella, for de enkelte
produkters behandling og monte-ring m.v.
4. 
Xella’s ansvar for mangler er begrænset til
ovenstående afhjælpning, og Xella har intet
ansvar herudover for mangler ved de
leverede varer, herunder for driftstab, tabt
fortjeneste eller andet indirekte tab hos
køber eller dennes kunder.

5.
Eventuel reparation eller omlevering med-
fører ingen forlængelse af garantiperioden.

VIII. Produktansvar
1. 
Xella er ansvarlig for de leverede varers
eventuelle skadeforvoldelse efter
bestemmelserne i lov om produktansvar.
2.
Xella er ikke ansvarlig for tingskade,
driftstab, tabt fortjeneste eller andet
indirekte tab hos køber eller dennes kunder,
og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
3.
Såfremt Xella måtte blive pålagt produkt-
ansvar over for tredjemand, er køber
forpligtet til at holde Xella skadesløs i samme
omfang, som Xella's ansvar er begrænset i
henhold til nærværende bestemmelser.
Køber er endvidere forpligtet til at lade sig
adcitere ved samme domstol, som behandler
et eventuelt erstatningskrav rejst mod Xella.
4.
Xella har tegnet produktansvarsforsikring i
anerkendt selskab.

IX. Force Majeure
1.
Xella er ikke ansvarlig, såfremt den
manglende opfyldelse skyldes omstændig-
heder udenfor Xella’s kontrol, og som ikke
kunne eller burde være taget i betragtning
ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig,
indførsels- eller eksportforbud, arbejds-
konflikter, brand og lign.

X. Værneting 
1. 
Eventuelle tvister mellem køber og Xella
afgøres ved danske domstole efter dansk ret
med Xella’s hjemsted som værneting.
2. 
I sager om leverancer til byggerier,
anerkender Xella dog at sagen skal
behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed. Xella anerkender
endvidere, at krav vedrørende mangler ved en
sådan leverance kan gøres gældende mod
Xella, såfremt det må anses for godtgjort, at
det ikke, eller kun med stor vanskelighed,
kan gennemføres mod køber eller efter-
følgende købere. Xella er ikke ansvarlig i
videre omfang end Xella ville være ansvarlig
overfor køber. Xella anerkender dog at kunne
sagsøges sammen med køber eller efter-
følgende købere til afklaring af parternes
indbyrdes forhold.

XI. Delvis ugyldighed
Skulle en bestemmelse i nærværende salgs-
og leveringsbetingelser eller en bestem-
melse i øvrige aftaler mellem køber og Xella
være eller blive ugyldig, berører dette ikke
gyldigheden af alle øvrige bestemmelser
eller aftaler.
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