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Oktober 2010
I Almindelige vilkår:
1. Disse nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er en integreret del
af aftalegrundlaget, og er som følge heraf bindende for såvel kunden
som Schack Trapper.
2. Fravigelser kan dog med Schack Trappers accept aftales, såfremt
dette sker på skriftligt grundlag.

II Salgsbetingelser:
1. Tilbudet er baseret på Schack Trappers til enhver tid gældende
standardudførelse, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt fremgår
heraf.
2. Entreprisen omfatter kun de i dette tilbud/ordrebekræftelse nævnte
leverancer og eventuelle særlige specificerede ydelser.
3. Schack Trapper er ikke ansvarlig overfor køberen, i det omfang ansvaret skyldes forhold, hvorover Schack Trapper ikke på aftaletidspunktet
kunne anses for at være herre, herunder f.eks. force majoure, strejke,
lockout og lignende.
4. Ejendomsretten til leverancen overgår først til køber, i det øjeblik den
fulde leverance er betalt.
5. Bygherren er forpligtet til at tegne og betale brand-, storm- og vandskadeforsikring for hele leverancen, samt eventuelle specielle ydelser
fra Schack Trapper fra levering af materialer og indtil betalingen er
endelig.
6. Begrundet med kommunernes forskellige vurderinger af trapper og
deres udformning, er det til enhver tid bygherrens pligt at undersøge
de stedlige myndigheders krav og oplyse disse til Schack Trapper. Evt.
statiske beregninger er ikke indeholdt i tilbudet medmindre det udtrykkeligt er nævnt.
7. Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt
svarer til entreprisen. Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast
pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12
måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal
regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette
er bestemt i udbudsmaterialet. Udover den faste pris skal der ydes
Schack Trapper godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg
fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid § 8 og § 9. Er der i
udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris, reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.
8. Ethvert tilbud/accept forudsætter tilstrækkelige fastgørelsesmuligheder.
9. Ved afbestilling forbeholder vi os ret til at fakturere indkøbte materialer
og medgået arbejdsløn, dog minimum 10% af entreprisesummen.
10. Garanti ydes efter købelovens bestemmelser.
11. Schack Trappers 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 levering
til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende
mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Schack Trappers køber eller mod efterfølgende købere,
anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod
Schack Trapper. Også i sådanne tilfælde kan Schack Trapper kun
gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hvor leverancen er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af Schack Trappers eget
kontraktforhold med køberen. Vi anerkender dog i alle tilfælde at kunne
sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning
af parternes indbyrdes forhold. Sagen skal da anlægges ved Retten i
Schack Trappers bopælskommune.

III Leveringsbetingelser:
1. Køber opfordres til straks ved levering at foretage en nøje besigtigelse
af leverancen. Eventuelle reklamationer skal være Schack Trapper
i hænde senest 8 dage efter leveringstidspunktet. Efter denne frist kan
køber således ikke påberåbe sig synlige mangler, det være sig forkerte
mål eller lignende. Køber er ligeledes forpligtet til inden for samme frist
at foretage eventuelle reklamationer over fakturaen.
2. Køber kan ikke gøre krav på skadeserstatning på grundlag af forsinket levering, ligesom køber heller ikke på dette grundlag kan annullere
aftalen.
3. Omfatter tilbudet tillige montage af leverancen skal alle lovmæssige
velfærdsforanstaltninger vederlagsfrit for Schack Trapper være til
rådighed. Vi er ansvarlig for leverancen indtil levering eller montage er
afsluttet. Schack Trapper forudsætter endvidere, at vi vederlagsfrit
omfattes af den af bygherren tegnede all risk forsikring.
4. Alle arbejder udover beskrevet leverance er os uvedkommende.
5. Til entreprisens udførelse kræves frit el-forbrug.
6. Ved udvendige trapper fordres der jævn og fast kørevej for 16 tons
lastbil helt hen til montagestedet. Ved indvendige trapper fordres der
jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil frem til nærmeste brugbare
åbning.
7. Schack Trapper kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installationer f.eks.gulvvarme, el- og vandrør m.v.
8. Såfremt leveringstiden udskydes udover 14 dage af kunden efter arbejdets påbegyndelse, forbeholder vi os ret til at fakturere ydelsen til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt.
9. Schack Trapper forbeholder sig ret til á conto betalinger, hvor leverancen strækker sig ud over 1 måned.

IV Betaling:
1. For betaling gælder de på fakturaen anførte betingelser. Ved betaling
efter forfald beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned.
2. Ordreafgiveren er ikke berettiget til at modregne eller gøre tilbageholdelsesret gældende overfor Schack Trappers krav ifølge eller i forbindelse med denne kontrakt, medmindre det drejer sig om en ubestridt
eller retslig fastslået modfordring. Dette gælder også ved reklamationer.
3. Ejendomsforbehold: Den leverede vare forbliver Schack Trappers
ejendom indtil betaling fuldt ud er lagt.

V Produktansvarsforsikring:
1. Schack Trapper er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare
forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået
af Schack Trapper eller af vores folk. Vi hæfter dog aldrig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab. Schack Trappers ansvar for skade
på ting kan ikke overstige kr. 5.000.000,00. I det omfang vi måtte blive
pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af
den solgte vare – herunder videresalg – er køber pligtig at skadeløsholde os for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang
ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig at lade sig
sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod
Schack Trapper i anledning af solgte varer.

VI Regelgrundlag:
1. Såfremt Schack Trappers salgs- og leveringsbetingelser afviger fra udbudsgrundlaget, er parterne enige om, at det er disse salgs- og leveringsbetingelser fra Schack Trapper, der skal være gældende og dermed have forrang frem for øvrige aftaler.

VII Tvister:
1. Evt. tvist i anledning af at sagen afgøres ved Schack Trappers værneting i Sønderborg eller Københavns Byret efter sagsøgers valg.

