
Ethvert salg fra Saint-Gobain ISOVER (Saint-Gobain 
Denmark A/S) (herefter benævnt Saint-Gobain ISOVER),  
sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, 
uanset modstående eller afvigende bestemmelser i købers 
afgivne ordre, accept, stadfæstelsesskrivelser, almindelige 
betingelser eller lignende.

Leverancers omfang og art
1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-Gobain 
ISOVERs tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain ISOVER forbeholder sig, indtil levering har 
fundet sted, ret til uden varsel at foretage ændringer i va-
rernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer 
varernes egenskaber og anvendelsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser
2.0
Prisen er excl. moms og alle andre skatter og afgifter, der 
hviler på eller pålignes varerne. Prisangivelser i tilbud eller 
ordrebekræftigelse er foreløbige, idet salget sker til de på 
leveringstidspunktet gældende priser. Ved prisstigninger 
over 10% kan køber senest 10 dage efter modtagelse af ny 
prisliste annullere indgåede ikke effektuerede købsaftaler.

2.1
Såfremt Saint-Gobain ISOVER udtrykkeligt har påtaget sig 
et fastpristilsagn vedr. levering til et bestemt projekt, gæl-
der der følgende indskrænkninger i Saint-Gobain ISOVERs 
ret til at forhøje prisen efter 2.0:

 − Prisen kan ikke forhøjes ved levering inden   
for 3 måneder fra fastpristilsagnets dato.

 − Ved levering de følgende tre måneder kan prisen   
maksimalt forhøjes med 4%. 

 − Ved levering i de derefter følgende seks måneder kan 
prisen maksimalt forhøjes med yderligere 2% til 6%.

 − Ved senere levering gælder leveringsdagens priser. 

2.2
Betaling skal ske i overensstemmelse med fakturaens på-
trykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling påløber 
morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, med mindre 
andet er aftalt.

Leveringssted og -tid,  risikoovergang 
og forsendelse
3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller 
ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt. 
Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne 
omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af køber 
anviste sted, hvor køber for egen regning stiller mandskab 
til rådighed for aflæsningen. Er aflæsningen ikke afsluttet 
inden 1 time efter bilens ankomst til pladsen debiteres 
køberen overskydende tid. Levering sker mellem 07.00 og 
16.00 med mindre andet er aftalt. For tilkøb af logistik-
ydelser henvises til Saint-Gobain ISOVERs Service Charter.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst til giver anvis-
ning, aflæsses varerne på et efter chaufførens skøn pas-
sende sted, hvor efter levering er sket og varerne henstår 
for købers risiko. Såfremt køber ikke er repræsenteret ved 

vognens fremkomst, og chaufføren ikke skønner, at 
varerne skal aflæsses, betaler køber alle omkostninger for-
bundet med returnering, oplagring og senere udbringning.

3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted ab fabrik eller 
pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grønland og Færø-
erne finder ligeledes sted i henhold til særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse af 
varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan der 
ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret rette 
mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation
4.0
Saint-Gobain ISOVERs mangelansvar har en udstrækning 
som nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder fra leve-
ringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-Gobain 
ISOVER afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leve-
rede eller foretage omlevering efter Saint-Gobain ISOVERs 
eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende mod 
Saint-Gobain ISOVER, og køber kan ikke hæve købet, kræve 
forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde 
købesummen helt eller delvist. Saint-Gobain ISOVER har 
ikke ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en 
mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller 
en produktion forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge varen 
grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over mangler skal 
ske skriftligt uden ugrundet ophold efter manglen er eller 
burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain ISOVERs leverance sker til et byg-
gearbejde i Danmark gælder byggeleveranceklausulen i 
cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder, 
således at mangelansvar efter de foranstående regler kan 
gøres gældende i 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori 
leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videre-
salg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til 
Saint-Gobain ISOVERs køber. I disse tilfælde kan sag tillige 
anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste stykke, 
ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 næstsidste 
stykke anførte omstændigheder kan rejse krav mod Saint-
Gobain ISOVER, men ikke i videre omfang end beskrevet 
foran, og ikke i videre omfang end Saint-Gobain ISOVERs 
kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar
5.0
Saint-Gobain ISOVER er ikke ansvarlig for skade på ting. 
For personskade er Saint-Gobain ISOVER kun ansvarlig 
efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger kan 
aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende 
erstatningsniveau. 

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende 
mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelig-
hed – kan gennemføres mod Saint-Gobain ISOVERs køber 
eller mod efterfølgende købere, anerkendes  det, at kravet 
tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også 

i sådanne tilfælde kan Saint-Gobain ISOVER kun gøres 
ansvarlig for mangler, i det omfang Saint-Gobain ISOVERs 
egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det om-
fang, der følger af Saint-Gobain ISOVERs kontraktforhold 
med Saint-Gobain ISOVERs køber.

5.2
Saint-Gobain ISOVER anerkender dog i alle tilfælde, at 
kunne sagsøges sammen med Saint-Gobain ISOVERs 
køber og efterfølgende købere i anledning af parternes 
indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten 
for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain ISOVER kun ansvarlig, så-
fremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4
Saint-Gobain ISOVER bistår alene med teknisk 
vejledning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig for person- 
eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret pro-
dukt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende defekt 
har karakter af en farlig egenskab, hvis eksistens skyldes 
fejl eller forsømmelse fra Saint-Gobain ISOVERs side.

Ansvarsbegrænsning
6.0
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig i det omfang det er 
bestemt foran. Saint-Gobain ISOVER er aldrig ansvarlig for 
driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte tab eller andre 
lignende tab.

Force majeure
7.0
Saint-Gobain ISOVER er ansvarsfri i tilfælde af manglende 
eller forsinket opfyldelse som skyldes force majeure, krig, 
optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller ind-
greb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, 
eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde 
leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, 
råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger 
udenfor Saint-Gobain ISOVERs kontrol. Foreligger en sådan 
omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum 
svarende til hindringens varighed med et passende tillæg 
til normalisering af forholdene. 

7. 1  
Punkt 7.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis der hos 
Saint-Gobain ISOVER eller Saint-Gobain ISOVERs koncern-
forbundne selskaber opstår begrænsninger i kapacitet 
angående produktion, logistik eller tilsvarende, og hvis 
der som følge deraf forekommer knaphed på tilgængelige 
produkter. I en sådan situation er Saint-Gobain ISOVER 
berettiget til at udskyde leveringstiden af hele eller dele 
af en ordre.

Lovvalg
8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain ISOVER og køber skal 
afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og landsrets-
sager for Østre Landsret, som aftalt værneting. Sager om 
ansvar for mangler skal dog, jævnfør ovenfor, afgøres af 
Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
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