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PRESSALIT SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Anvendelse af disse salgs- og leveringsbetingelser
1.1  Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende benævnt 

”Leveringsbetingelserne”) skal gælde i forbindelse med indgåelse af og udgøre 
grundlaget for alle aftaler mellem på den ene side Pressalit A/S og (i det 
følgende benævnt ”Pressalit”) og på den anden side Pressalits kunder (i det 
følgende i bestemt form benævnt ”kunden”) om køb og levering af Pressalits 
varer og produkter.

1.2  Leveringsbetingelserne kan kun fraviges ved en skriftlig aftale, der udtrykkeligt 
angiver, at betingelserne ikke skal være gældende.

1.3  Leveringsbetingelserne er gældende ved eventuel uoverensstemmelse mellem 
kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende.

2. Tilbud og accept af tilbud
2.1  Aftaleindgåelse forudsætter, at et konkret tilbud er konkret og utvetydigt 

accepteret. Kundens ordre, accept mv. er først bindende for Pressalit efter 
afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

2.2  Salgstilbud afgivet af Pressalit bortfalder, hvis accept ikke er kommet frem til 
Pressalit inden 4 uger fra tilbudsdatoen, medmindre en anden acceptfrist er 
angivet i salgstilbuddet, eller hvis det inden accept tilbagekaldes eller erstattes 
af et nyt tilbud.

2.3  Pressalits tilbud, accept og leverance er betinget af, at Pressalit kan opnå 
kreditforsikring af kunden på sædvanlige vilkår.

3. Priser
3.1  Leverance sker i henhold til Pressalits til enhver tid gældende prisliste for det 

land, hvori kunden har hovedsæde.
3.2  I det omfang andet ikke er fastsat i Pressalits konkrete tilbud, accept eller 

ordrebekræftelse, er Presalit i tidsrummet efter indgåelsen af aftalen om køb 
og indtil levering berettiget til at ændre den fastsatte pris, hvis der for Pressalit 
sker væsentlige ændringer i vareskatter/-afgifter, toldsatser, import-/eksportaf-
gifter eller valutakursudsving på mere end 10 % i forhold til aftaletidspunktet, 
som fordyrer leveringen af Pressalits varer.

3.3  Alle priser ifølge prislister, salgstilbud og i andet materiale er opgivet eksklusive 
moms og offentlige afgifter, såvel eksisterende som eventuelt kommende.

4. Levering
4.1  Levering sker CPT (Carriage Paid To, jf. gældende Incoterms) kundens 

adresse, og levering anses for sket ved overgivelse til den første transportør. 
Kunden er ansvarlig for forsinkelse og forsikring under transport.

5. Betaling
5.1  Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage fra fakturadato. Ved 

forsinket betaling er kunden pligtig at betale 1,2 % rente af fakturabeløbet fra 
forfaldsdato pr. påbegyndt måned.

5.2 Indtil betaling er sket, har Pressalit ejendomsforbehold i det solgte.
5.3  Køber er uberettiget til at foretage modregning i Pressalits krav på betaling for 

købte varer, medmindre sådant modkrav skriftligt er anerkendt af Pressalit.
5.4  Pressalit forbeholder sig ret til at kræve, at kunden på forlangende stiller en 

bankgaranti eller anden tilfredsstillende sikkerhed overfor Pressalit som betin-
gelse for at acceptere en købsordre. Pressalit forbeholder sig ligeledes ret til 
at kræve kontant betaling ved levering som betingelse for at ville acceptere en 
købsordre.

6. Leveringstid og følger af forsinket levering
6.1  Hvis levering forsinkes i forhold til det aftalte leveringstidspunkt som følge af 

force majeure eller som følge af kundens forhold, herunder kundens krav om 
ændringer i det solgte, kan leveringstiden forlænges i det omfang, hvori det 
efter omstændighederne skønnes rimeligt.

6.2  Som force majeure betragtes omstændigheder, som forhindrer levering eller 
gør levering urimeligt byrdefuld, og hvis indflydelse på levering ikke kunne 
forudses ved aftalens indgåelse, hvad enten det må tilskrives Pressalits forhold 
eller kundens forhold. Som force majeure betragtes altid arbejdskonflikter 
og enhver anden omstændighed, som Pressalit ikke er herre over, såsom 
men ikke begrænset til valutarestriktioner, uroligheder, mangel på transport-
midler, almindelig vareknaphed, restriktioner for drivkraft samt mangler ved 
eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Hvis en force majeure 
omstændighed har hindret levering i 4 uger, har parterne hver for sig ret til at 
ophæve købsaftalen, uden at nogen part skal betale erstatning som følge af 
sådan ophævelse.

6.3  Hvis Pressalit overskrider den aftalte leveringstid – uden at der foreligger force 
majeure – kan kunden skriftligt kræve levering og skal i givet fald fastsætte 
en rimelig leveringsfrist, som ikke må være kortere end 3 arbejdsdage. Efter 
udløbet af denne frist kan kunden – medmindre han bærer ansvaret for 
forsinkelsen – skriftligt hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af 
leverancen. Forsinkelse med en del af leverancen berettiger ikke til ophævelse 
af en anden del, der ikke er leveret for sent.

6.4  Hvis kunden vil reklamere over forsinket levering, herunder ophæve aftalen 
eller påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinkelse, 
påhviler det kunden inden 3 dage skriftligt at fremsætte sådan reklamation. 
Fristen skal regnes fra det tidspunkt, hvor kunden kunne hæve aftalen efter 
6.3. Overskrides denne frist, kan reklamationen ikke gøres gældende over for 
Pressalit.

6.5  Forsinkelse berettiger kun kunden til erstatning, såfremt kunden godtgør, at  
forsinkelsen kan henføres til uagtsomhed fra Pressalits side.

6.6  Et erstatningskrav kan alene omfatte kundens direkte tab som følge af forsin-
ket levering. Konsekvenstab, følgetab, driftstab og andet indirekte tab kan ikke 
kræves erstattet. Det samlede erstatningsansvar, Pressalit kan pålægges ved 
forsinkelse kan i intet tilfælde overstige 50 % af den aftalte købspris (eksklu-
sive moms) for de varer, der er forsinkede.

7. Kundens undersøgelses- og reklamationspligt
7.1  Det påhviler kunden at undersøge den leverede vare for mangler umiddelbart 

ved levering, og senest - hvis kunden ikke selv afhenter varen hos Pressalit - 
når varen er fremkommet til kunden.

7.2  Hvis varen ikke svarer til det aftalte, herunder i relation til mængde eller kvalitet, 
er kunden forpligtet til at reklamere senest 3 dage efter manglen er eller burde 
have været opdaget og i alle tilfælde senest 7 dage fra levering eller regnet 
fra det tidspunkt, varen er fremkommet til kunden, hvis kunden ikke selv har 
afhentet varen hos Pressalit.Overskrides denne frist, bortfalder kundens ret til 
at gøre manglen gældende.

7.3  Reklamation skal ske skriftligt med en beskrivelse af manglen. Kunden er efter 
anmodning fra Pressalit forpligtet til at fremsende det defekte produkt til Pres-
salit.

7.4  I alle tilfælde skal en reklamation over en mangel være kommet frem til Pres-
salit senest 1 år fra det tidspunkt, hvor levering fandt sted eller hvor levering 
skulle have fundet sted. Er en reklamation ikke fremkommet inden for dette 
tidsrum, kan den ikke gøres gældende.

8. Afhjælpning af mangler
8.1  Pressalit er berettiget til efter eget valg at foretage omlevering eller afhjælpning 

af en mangel ved en solgt vare. Hvis Pressalit inden 8 dage tilbyder at foretage 
omlevering eller afhjælpning, kan kunden ikke gøre andre misligholdelsesbe-
føjelser gældende, hvis afhjælpningsskridt iværksættes inden for 8 dage fra 
reklamationstidspunktet.

8.2  Hvis kunden selv iværksætter afhjælpningstiltag uden at afvente Pressalits 
udøvelse af sin afhjælpningsret, bortfalder kundens ret til at gøre manglen 
gældende, herunder kundens ret til at kræve erstatning, medmindre sådan 
afhjælpning var uopsættelig, og det ville være urimeligt brydefuldt for kunden 
at afvente Pressalits afhjælpning.

8.3  Pressalit hæfter ikke for udgifter forbundet med demontering og montering i 
forbindelse med omlevering eller afhjælpning.

9. Ansvar
9.1  Pressalit er ikke erstatningsansvarlig for kundens eventuelle tab som følge af 

mangler ved de solgte varer.
9.2  Pressalit er kun ansvarlig for person- og tingskade påført af de solgte varer, 

hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, som Pressalit er 
ansvarlig for. Pressalits produktansvar for tingsskade er begrænset til DKK 
5.000.000 pr. skade pr. år.

9.3 Uanset ovenstående kan Pressalit ikke drages til ansvar for skader på  
 personer eller materiel som følge af væggens beskaffenhed og/eller fejlmonte- 
 ring, medmindre fejlmonteringen er udført af Pressalits egne installatører.
 Den til enhver tid gældende monteringsvejledning skal følges ved mon- 
 tering af produktet. Produktet skal monteres fagmæssigt korrekt af en  
 kvalificeret person, f.eks. en autoriseret VVS-installatør, således at der ikke 
 kan ske personskade eller skade på materiel ved brug af produktet. Væggens  
 beskaffenhed skal undersøges forud for montering, og der skal udvælges 
 passende skruetyper til befæstigelse. Monteringsvejledning skal konsulteres  
 for vejledning omkring skruetyper, og befæstigelsesvejledningen skal konsul- 
 teres for vejledning om forskellige skruetyper i forskellige vægtyper. Monte- 
 ringsvejledningen er vedlagt produktet, og den til enhver tid gældende  
 monteringsvejledning samt den til enhver tid gældende befæstigelsesvejled- 
 ning kan downloades fra www.pressalitcare.com under det enkelte produkt.
9.4  Pressalit er i intet tilfælde ansvarlig for - eller hæfter for - driftstab, avancetab 

eller lignende indirekte tab, herunder dagbøder, der gøres gældende som 
følge af en produktansvarsskade.

9.5  Skulle Pressalit blive pålagt produktansvar overfor tredjemand som følge af 
kundens videresalg eller anden anvendelse af Pressalits ydelse, er kunden 
forpligtet til at friholde Pressalit i samme omfang, som Pressalits ansvar er 
begrænset i medfør af bestemmelserne efter disse Leveringsbetingelser.

10. Forældelse
10.1  Forældelsesfristen for krav mod Pressalit som følge af forsinkelse eller mangler 

eller baseret på noget andet grundlag udløber 3 år fra det tidspunkt, hvor leve-
ring fandt sted eller hvor levering skulle have fundet sted.

11. Byggeleveranceklausul
11.1  Ved materialeleverancer til byggeri, hvorom særlig aftale om udvidelse af an-

svarsperioden skriftligt er aftalt med Pressalit, gælder desuden følgende regler:
11.2  Pressalits ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen 

af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg 
ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til kunden. Hvis det må 
anses som godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller 
kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod kunden eller mod efterføl-
gende kunder, kan kravet tillige gøres gældende direkte mod Pressalit. Også 
i sådanne tilfælde kan Pressalit kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang 
Pressalits egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der 
følger af Pressalits eget kontraktforhold med Køber, herunder særligt nærvæ-
rende Leveringsbetingelser.

11.3  Pressalit anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med 
Køberen eller efterfølgende kunder i anledning af parternes indbyrdes forhold.

11.4 Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

12. Persondatapolitik
12.1 Hos Pressalit prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt, og vi har en  
 politik for behandling af dine personoplysninger. Læs mere i vores person- 
 datapolitik, som du finder her  
 http://da.pressalit.com/om-pressalit/privacy-policy

13. Lovvalg og værneting
13.1  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med en købsaftale eller nærvæ-

rende salgs – og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende aftalens 
eksistens eller gyldighed, og som parterne ikke forinden ved forhandling, kan 
nå til enighed om, skal afgøres ved søgsmål ved retten i Horsens og i henhold 
til dansk ret. Søgsmål kan ikke anlægges ved nogen anden domstol.


