
 

 

 

TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S – CVR. NR. 35 52 64 47 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

 

(Erhverv) 

 

1. Almindelige bestemmelser 

 

1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem 

Troldhede Installationsforretning A/S og Køber, medmindre andet følger af ufravigelige lovreg-

ler. 

 

1.2. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser har forrang for Købers dokumenter, herunder 

men ikke begrænset til opfordring til tilbud, tilbud, accept, ordrebekræftelser og Købers salgs- 

og leveringsbetingelser. 

 

1.3. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder både for varer og tjenesteydelser, herun-

der udført arbejde. Varer og tjenesteydelser betegnes samlet som ”ydelse” i det følgende. 

 

2. Tilbud 

 

2.1. Troldhede Installationsforretning A/S vedstår ethvert tilbud i 30 dage fra tilbuddets datering, 

medmindre andet er angivet i tilbuddet. Er tilbuddet ikke accepteret af Køber inden udløbet af 

frist, bortfalder tilbuddet i sin helhed. 

 

2.2. I vedståelsesperioden kan Troldhede Installationsforretning A/S dog ændre eller tilbagekalde et 

afgivet tilbud forud for Købers accept, såfremt forudsætningerne for tilbuddets afgivelse æn-

dres væsentligt.  

 

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. 

  

3. Priser og betaling 

 

3.1. Alle priser er opgivet i danske kroner og er ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt frem-

går. 

 

3.2. Prisangivelser i reklamer, kataloger og lign. er alene vejledende.  

 

3.3. Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage netto. Betalingsbetingelserne for 

varer uden arbejdsydelse er dog altid kontant ved levering. 

 

3.4. Troldhede Installationsforretning A/S forbeholder sig ved installationsarbejder ret til hver må-

ned at opkræve aconto betaling for udført arbejde. Aconto betalinger opgøres efter principper-

ne i AB 92 §§ 22, stk. 1 – stk. 5. 
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3.5. Betales købesummen ikke til forfaldsdag beregner Troldhede Installationsforretning A/S rente 

fra dette tidspunkt. Renten beregnes til enhver tid med den af Troldhede Installationsforret-

ning A/S fastsatte rentesats, pt. 2,00 % pr. mdr. Der beregnes rentes rente. Ved delvise beta-

linger afdrages først på renter og omkostninger, dernæst på hovedstolen. 

 

4. Ydelse og levering 

 

4.1. Troldhede Installationsforretning A/S har alene pligt til at præstere den ydelse som er angivet i 

parternes skriftlige aftale. Øvrige ydelser betragtes som ekstraydelser og udføres i regning. 

 

4.2. Levering/aflevering har fundet sted, når Køber har modtaget ydelsen i mangelfri stand. Er 

ydelsen ved Købers modtagelse behæftet med mindre væsentlige mangler, kan Køber alene til-

bageholde et beløb svarende til udbedringsomkostningerne heraf.  

 

4.3. Skal Troldhede Installationsforretning A/S sende varer til Køber, anses levering dog for sket, 

når Troldhede Installationsforretning A/S har overgivet varen til tredjemand til forsendelse.  

 

5. Forsinkelse 

 

5.1. Har Troldhede Installationsforretning A/S ikke leveret aftalt ydelse på det aftalte tidspunkt for 

levering foreligger forsinkelse. 

 

5.2. Køber har pligt til at reklamere skriftligt overfor Troldhede Installationsforretning A/S inden 5 

dage efter forsinkelsen er eller burde være blevet Køber bekendt. Reklamerer Køber ikke retti-

digt, mister Køber enhver misligholdsbeføjelse (jf. nedenfor) i anledning af forsinkelsen. 

 

5.3. Køber skal ved rettidig reklamation fastsætte en ny rimelig frist for levering/aflevering af ydel-

sen på ikke under 8 hverdage. Der foreligger alene misligholdelse såfremt Troldhede Installati-

onsforretning A/S ikke har leveret/afleveret ydelsen inden for den af Køber fastsatte frist. Kø-

ber kan herefter alene påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser efter fristens udløb, jf. nedenfor.  

 

5.4. I tilfælde af misligholdelse kan Køber (1) kræve levering mod betaling af kontraktsummen eller 

(2) hæve aftalen for den forsinkede del og kræve købesummen herfor tilbagebetalt. Køber kan 

herudover ikke gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende mod Troldhede Installations-

forretning A/S.  

 

5.5. Bliver Troldhede Installationsforretning A/S som følge af umulighed eller andre ekstraordinære 

uforudsete omstændigheder afskåret fra at levere aftalt ydelse til aftalt tid forbeholdes retten 

til uden ansvar og uden misligholdsbeføjelser for Troldhede Installationsforretning A/S at op-

hæve aftalen mod at tilbagelevere modtagne forudbetalinger. 

 

5.6. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at Troldhede Installationsforretning A/S ikke her-

udover kan tilpligtes at betale erstatning for direkte eller indirekte tab, som Køber lider som 

følge af forsinkelsen, herunder også for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. 
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6. Mangler 

 

6.1. Troldhede Installationsforretning A/S er ikke ansvarlig for fejl ved leverede ydelser, som er 

opstået efter levering/aflevering og som kan henføres til fejl, som ikke var til stede ved leve-

ring/aflevering af ydelsen.  

 

6.2. Køber har ved modtagelsen af ydelsen pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordent-

lig forretningsbrug og sædvane påkræver med henblik på at konstatere, om ydelsen er behæf-

tet med mangler. 

  

6.3. Køber skal straks efter at være eller burde være blevet bekendt med mangler ved ydelsen re-

klamere skriftligt til Troldhede Installationsforretning A/S. Reklamerer Køber ikke straks, kan 

Køber ikke senere gøre misligholdsbeføjelser (jf. nærmere nedenfor) gældende.  

 

6.4. Reklamation over mangler skal i alle tilfælde senest ske 2 år efter levering/aflevering har fun-

det sted. Køber kan ikke efter dette tidspunkt påberåbe sig, at ydelsen var mangelfuld. 

 

6.5. Troldhede Installationsforretning A/S har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved ydelsen inden 

rimelig tid.  

 

6.6. Har Troldhede Installationsforretning A/S ikke afhjulpet mangler ved ydelsen inden rimelig tid, 

kan Køber fastsætte en rimelig frist på ikke under 8 hverdage for afhjælpning af mangler. Har 

Troldhede Installationsforretning A/S ikke afhjulpet mangler ved ydelsen inden udløbet af fri-

sten, kan Køber hæve aftalen og kræve købesummen tilbagebetalt. Køber kan herudover ikke 

gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Troldhede Installationsforretning A/S. 

 

6.7. Troldhede Installationsforretning A/S er i intet tilfælde ansvarlig for noget tab eller nogen ska-

de som er en følge af mangler ved ydelsen, herunder skade på anden genstand tilhørende Kø-

ber eller tredjemand, driftstab, avancetab og andet indirekte tab. 

 

6.8. Ved mangler ved varer, som Troldhede Installationsforretning A/S ikke har installeret hos Kø-

ber, skal varen leveres på Troldhede Installationsforretning A/S forretningssted. Omkostninger 

til nedtagning, fragt, og opsætning afholdes af Køber. Dette gælder uanset de aftalte leve-

ringsbestemmelser i øvrigt. 

 

7. Produktansvar 

 

7.1. Troldhede Installationsforretning A/S er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang Lov 

om produktansvar ufravigeligt pålægger Troldhede Installationsforretning A/S ansvar for så-

danne skader, og Troldhede Installationsforretning A/S ansvar ikke måtte være begrænset. 

 

7.2. Troldhede Installationsforretning A/S kan ikke gøres ansvarlig for produktskade på andet 

grundlag end efter Lov om produktansvar.  
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7.3. Troldhede Installationsforretning A/S erstatningsansvar for produktansvarsskader er begræn-

set til maksimum kr. 1.000.000. Måtte en skade være omfattet af en af Troldhede Installati-

onsforretning A/S tegnet forsikring forhøjes beløbet i forannævnte ansvarsbegrænsning til for-

sikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice. Køber meddeles indtræden i 

Troldhede Installationsforretning A/S krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger 

der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter kravet alene kan gøres 

gældende direkte mod forsikringsselskabet, men ikke mod Troldhede Installationsforretning 

A/S. 

 

7.4. I tilfælde hvor Troldhede Installationsforretning A/S er ansvarlig for produktskade, jf. pkt. 7.1 

og 7.2 men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter gra-

den af udvist skyld. 

 

7.5. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at i det omfang Troldhede Installationsforretning 

A/S måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til, 

at holde Troldhede Installationsforretning A/S skadesløs for det ansvar FD Sikring A/S måtte 

blive pålagt, og som er videregående end Troldhede Installationsforretning A/S ansvar efter 

nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

 

7.6. Køber har pligt til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler 

erstatningskrav mod Troldhede Installationsforretning A/S fra tredjemand i anledning af ydel-

ser leveret af Troldhede Installationsforretning A/S via Køber til tredjemand.  

 

8. Produktgaranti 

 

8.1. I det omfang producenter, leverandører, grossister eller andre tredjemænd yder længere, bedre 

eller større garanti for ydelser end Troldhede Installationsforretning A/S, kan disse rettigheder 

ikke gøres gældende mod Troldhede Installationsforretning A/S. Troldhede Installationsforret-

ning A/S vil dog være indstillet på at lade Køber indtræde i eventuelle bedre rettigheder som 

Troldhede Installationsforretning A/S måtte have mod disse. 

 

9. Krav mod leverandører 

9.1.  I tilfælde hvor Troldhede Installationsforretning A/S har et krav mod leverandører eller tredje-

mand for mangler ved ydelsen, vil Troldhede Installationsforretning A/S være indstillet på at 

meddele Køber transport i kravet mod leverandører eller tredjemænd. 

 

10. Ejendomsforbehold 

 

10.1. Troldhede Installationsforretning A/S bevarer den fulde ejendomsret til leverede ydelser indtil 

det tidspunkt, hvor hele købesummen er erlagt. 

 

10.2. Ejendomsretten til leverede ydelser overgår til Køber, når hele købesummen er erlagt. 

 

10.3. Det påhviler Køber at holde Troldhede A/S skadesløs for enhver omkostning afholdt ved hånd-

hævelse af ovennævnte ejendomsforbehold. 
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10.4. Køber har pligt til at holde ydelsen forsvarligt forsikret indtil Køber har opnået ejendomsretten. 

Anmoder Troldhede Installationsforretning A/S herom, har Køber pligt til at indsætte Troldhe-

de Installationsforretning A/S som sikret i forsikringspolicen, indtil hele købesummen er er-

lagt.  

 

11. Ansvar 

 

11.1. Troldhede Installationsforretning A/S er ikke i noget tilfælde ansvarlig for fejl eller mangler 

eller afbrydelser på forsyningsnetværk eller fra forsyningsselskaber, som medfører skade på 

ydelsen eller tab afledt heraf, såsom driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

12. Service og reparation 

 

12.1. Service og/eller reparation udføres i regning efter sædvanlig timesats, medmindre andet er 

aftalt eller servicebesøg og/eller reparationen er begrundet i forhold som Troldhede Installati-

onsforretning A/S bærer risikoen for. 

 

13. Lovvalg og værneting 

 

13.1. Enhver tvist som udspringer af parternes aftale skal afgøres på baggrund af dansk lovgivning. 

 

13.2. Enhver tvist som udspringer af parternes aftale skal anlægges ved retten i Herning som retten i 

1. instans.  

 

 


