SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.
1.1

2.
2.1

Generelt
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for MEINERTZ
A/S er gældende for ethvert salg fra MEINERTZ i det omfang, de ikke
udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.
Ordrer og Levering
Ved leveringer i Danmark, omfatter ikke Grønland og Færøerne, er
leveringsklausulerne følgende:
-

øvrigt gennem anlæggets urigtige konstruktion eller mangelfulde pasning,
trykprøvning, hvor trykket overstiger det af MEINERTZ normerede.
5.3

MEINERTZ’ mangelansvar bortfalder, såfremt der uden MEINERTZ’
godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på
anden måde behandles ukorrekt.

6
6.1

Priser og betalingsvilkår
Priser og prislister er uforbindende og kan ændres uden advis. Med
udgivelse af hver ny prisliste annulleres alle tidligere priser, rabatter og
aftaler.

6.2

Betaling skal ske i henhold til det aftalte, hvilket vil fremgå af
ordrebekræftelse samt faktura. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt,
tilskrives morarenter fra fakturadatoen med 1 ½ % pr. påbegyndt måned.

7
7.1

Ejendomsforbehold
MEINERTZ forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld
betaling har fundet sted.

8
8.1

Produkter og Produktansvar
MEINERTZ er alene ansvarlig for produktansvarsskader, såfremt dette
følger af dansk rets ufravigelige regler. Et videregående ansvar kan ikke
gøres gældende mod MEINERTZ.

8.2

Ufranko, for enkeltordrer under netto DKK 10.000
Franko, for enkeltordrer over netto DKK 10.000

Ved leveringer til udlandet er leveringsklausulen FCA Skanderborg
(Incoterms 2010) med mindre andet er aftalt.
Ved levering til udlandet gør følgende forhold sig gældende:
Ordrer leveres på 40’ eksport biler.
Aflæsning kræver en gaffeltruck.
Ved specielle ønsker omkring levering skal MEINERTZ informeres
ved ordreafgivelse. Specielle biler, lift, kran eller lign. dækkes ikke af
MEINERTZ.
2.2

Ordrer påbegyndt i produktionen kan kun annulleres mod et beløb
svarende til de omkostninger MEINERTZ har haft i forbindelse med
materiale og arbejdstid. Priser kan rekvireres hos MEINERTZ.

2.3

Ordrebekræftede modeller, typer, længder, farver og priser er i henhold til
oplyste detaljer fra kunden.

Køberen skal holde MEINERTZ skadesløs i den udstrækning, MEINERTZ
pålægges ansvar for overfor tredjemand for en sådan skade og et sådant
tab, som MEINERTZ efter dette punkts 2. og 3. afsnit, jfr. nedenfor litra a
og b, ikke er ansvarlig for overfor køberen.

2.4

MEINERTZ forbeholder sig ret til at levere i rater. Køber er derfor ikke
berettiget til at returnere varer på grund af, at levering ikke sker
produktmæssigt komplet.

MEINERTZ er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverede:

2.5

2.6

Færdigt producerede ordrer, som er klar til forsendelse i den bekræftede
afsendelsesuge, kan ikke lægges på lager hos MEINERTZ. Ønskes
levering udsat, vil ordren blive sendt EXW (Incoterms 2010) på lagerhotel
for kundens regning. Derudover vil ordren blive faktureret, og ordren
anses dermed som leveret.
Tegninger og teknisk dokumentation i forbindelse med ordrer tilhører
MEINERTZ, og må ikke bruges i anden sammenhæng eller overdrages til
uvedkommende - se pkt. 9 vedrørende rettigheder. Tegninger og teknisk
dokumentation som ligger til grund for en ordre, skal skriftligt bekræftes af
køber inden ordren startes op i produktionen.

a)

på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materiellet er i
købernes besiddelse.

b)

på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse
indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter
som følge af materiellet forårsager. Dette gælder dog ikke, hvis
MEINERTZ har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

8.3

I intet tilfælde er MEINERTZ ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
andre indirekte økonomiske tab.

8.4

MEINERTZ produkter kræver brug af pakgarn ved alle tilslutninger.

2.7

Der tages forbehold for forlængede leveringstider i forbindelse med
ferieafvikling hos MEINERTZ.

8.5

MEINERTZ' samlede erstatningsansvar, uanset grundlag, er begrænset til
DKK 25.000.

3.
3.1

Forsinkelse
Køber er, såfremt MEINERTZ ikke leverer i overensstemmelse med det
aftalte leveringstidspunkt oplyst af MEINERTZ, berettiget til ved skriftlig
meddelelse til MEINERTZ at kræve levering og fastsætte en endelig frist
på minimum 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor køber gør
denne ret gældende og herved angive, at køberen agter at hæve
købsaftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist jfr. pkt. 3.2.

9
9.1

3.2

Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist i
henhold til pkt. 3.1. er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til
MEINERTZ at hæve aftalen.

Immaterielle rettigheder
MEINERTZ'
produkter,
designs,
tegninger,
skitser,
oplæg,
markedsføringsmateriale etc. vil som regel være beskyttet af en række
immaterielle rettigheder, herunder patent-, ophavs-, design- og
varemærkerettigheder og/eller markedsføringsloven. MEINERTZ vil
håndhæve disse rettigheder konsekvent, idet MEINERTZ' produkter er
resultatet af en omfattende og omkostningsfuld udviklingsproces. Alle
potentielle krænkelser vurderes konkret og overdrages til advokat med
henblik på stillingtagen til fremsættelse af krav om erstatning og
godtgørelse, destruktion af kopier, publicering af identitet på krænker, mv.

3.3

Udover den i pkt. 3.2. nævnte hævebeføjelse har køber intet krav og
ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor
eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for
driftstab, avancetab eller anden indirekte tab eller følgeskader.

10 Sparring om valg af opvarmningsform
10.1 I nogle tilfælde sparrer MEINERTZ med kunden om valg af
opvarmningsform i forbindelse med projekteringen og gennemførelsen af
byggeprojekter. Sparringen tager udgangspunkt i en af kunden udarbejdet
varmebehovsberegning.
Kunden
bærer
ansvaret
for,
at
varmebehovsberegningen er korrekt.

4.
4.1

Undersøgelses- og reklamationspligt
Det påhviler køber omgående ved levering at undersøge det leverede, og
hvis der foreligger fejlleverancer, skader eller synlige mangler da
omgående og senest 5 dage efter levering at reklamere skriftligt overfor
MEINERTZ. Ved transportskader skal reklamation afgives straks direkte
over for transportøren.

10.2 MEINERTZ foretager på baggrund af kundens oplysninger og egne
erfaringer et vejledende skøn over, hvilke opvarmningsformer, som må
anses for hensigtsmæssige. Skønnet kan omfatte afgivelse af estimater af
priserne på mulige opvarmningsløsninger. Sådanne estimater er ikke
bindende for MEINERTZ.

4.2

Undlader køber at foretage en sådan reklamation, anses det leverede for
accepteret af køber som en mangelfri ydelse, medmindre der foreligger en
skjult mangel, der selv ved en grundig undersøgelse af det leverede ikke
kunne opdages.

10.3 MEINERTZ har mange års erfaring med levering og installering af
specialløsninger til rumopvarmning. MEINERTZ beskæftiger imidlertid
ikke rådgivende ingeniører, og kunden opfordres derfor til at søge
MEINERTZ' skøn vedrørende opvarmningsformer afprøvet hos en
professionel rådgiver.

5.
5.1

Ansvar for mangler
MEINERTZ er alene ansvarlig for mangler, som skyldes fabrikations- eller
materialefejl. For sådanne mangler ydes en garanti på 5 år fra leveringen
under forudsætning af, at der er foretaget korrekt installation af det
leverede. På Convec Paneler er garantien 2 år fra levering under samme
forudsætninger som nævnt ovenfor. Reklamation skal ske omgående, når
manglen konstateres.

5.2

Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for
MEINERTZ, jfr. pkt. 5.1. er MEINERTZ efter eget valg berettiget og
forpligtet til enten at foretage omlevering eller afhjælpe manglen, hvorved
manglen anses for endeligt afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt
og endeligt fyldestgjort. Køber kan således ikke gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende end hvad der fremgår af
ovenstående. MEINERTZ hæfter således ikke under nogen
omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller
følgeskader eller skader, som for eksempel er opstået ved tæring eller i

10.4 MEINERTZ tilbyder hjælp til opmåling mod et tillæg på DKK 500,- pr.
påbegyndt time samt kørselstillæg.
10.5 Ved køb af MEINERTZ Convec produkter gør følgende sig gældende:
I tilfælde af operationelle problemer kan MEINERTZ assistere på
byggepladsen mod tillæg på DKK 500,- pr. påbegyndt time samt
kørselstillæg. Begge tillæg skal forudbetales og refunderes i tilfælde
af produktfejl.
11 Værneting
11.1 Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved MEINERTZ’ hjemting som
aftalt værneting. Uanset førnævnte er MEINERTZ dog berettiget til at give
afkald på førnævnte værnetingsaftale, hvorfor MEINERTZ altid tillige er
berettiget til at sagsøge køber ved købers hjemting eller et andet
værneting som har jurisdiktion over køberen.

