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Turbovex A/S Salgs- og leveringsbetingelser. 

 
Med mindre andet er aftalt eller fremgår nedenfor, gælder de almindelige fællesnordiske salgs- og leveringsbetingelser som anført i 
NL01.  
 
1: Gyldighed og anvendelse 
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Turbovex A/S, med mindre andet er skriftligt 
aftalt. 
 
2: Tilbud og ordreaftale 
Tilbud fra Turbovex A/S er uden forbindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet. Ordre er først bindende antaget af Turbovex 
A/S, når de er skriftligt bekræftet eller effektueret. Enhver form for el- og dataarbejde er ikke inkluderet i et tilbud. Tilbud fra Turbovex 
A/S, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Turbovex A/S i hænde inden 2 
måneder fra tilbuddets afgivelse.  
 
3: Priser 
Priser fremgår af Turbovex A/S til enhver tid gældende prislister. Alle priser er ab fabrik ekskl. fragt og moms. 
 
4: Betalingsbetingelser 
Alle betalinger skal ske senest 30 dage netto fra fakturadatoen. Ved betaling efter udløb af nævnte frist, beregnes der rente pr. 
påbegyndt måned fra fakturadatoen. 
 
5: Leveringsbetingelser 
Levering sker ab fabrik, såfremt ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringstiden opgives med forbehold for forsinkelser. Køber 
kan ikke rejse krav mod Turbovex A/S af nogen art i anledning af eventuelle forsinkelser. 
 
6: Montage 
Montage udført af Turbovex A/S, inkluderer montage i tag og kørsel, liftleje, ophold og diæter, klar for tilslutning af el og TX Control 
styring. På lofter og udvendige tage skal der være stabil og sikker adgang til arbejdsområdet. Vore montører kan afvise at færdes på et 
område såfremt dette ikke skønnes sikkert og bæredygtigt. Enhver form for ændring, og efterreparation af eksisterende bygning(er) sker 
for købers regning, og ansvar. På grund af vejrlig forbeholder Turbovex A/S sig retten til at ændre planlagt montage uden yderligere 
varsel. Der tages forbehold for bygninger, og tagkonstruktion, som ikke er besigtiget af Turbovex A/S. Evt. kran – stilladsleje, faktureres 
køber efter regning – bilag vedhæftes. 
 
7: Annullering, udskydelse og returnering 
Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Turbovex A/S omkostninger. 
Returnering kan kun foretages efter forudgående aftale med Turbovex A/S, og sker for købers regning og risiko.  
 
8: Forsinkelse 
Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure, ikke forhindrer leveringen til det 
aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i 
produktionen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således 
eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. 
 
9: Kvantitetsmangler 
Leveres den aftalte mængde ikke fuldt ud, skal køber reklamere straks efter modtagelsen, for at kunne gøre mangler gældende. 
Reklamationer skal ske direkte til Turbovex A/S, samt ved påtegning på et eventuelt fragtbrev. 
 
10: Kvalitetsmangler 
Som kvalitetsmangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations-, og materialefejl ved de leverede varer som berettiget. 
Kvalitetsmangler der skyldes kundens anvisning eller det af kunden udleverede materiale kan ikke gøres gældende. Kunden bør derfor 
sikre sig at en sådan anvisning af materialer er korrekt. Kunden skal så snart det er muligt, foretage en rimelig undersøgelse af varerne. 
Kvalitetsmangler som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse kan alene gøres gældende, såfremt kunden reklamere herover 
direkte til Turbovex A/S inden 10 dage fra fejlen er konstateret, dog senest 30 dage efter varen er modtaget. 
 
11: Mangler og transportskade 
Ved synlige mangler og transportskade skal kunden endvidere påtegne eventuelt fragtbrev, og omgående henvende sig til det 
transportselskab, som har ansvar for transporten (post, fragtmand etc.) samt til Turbovex A/S. Mangler der ikke vil kunne opdages ved 
en undersøgelse som ovenfor nævnt, kan kunden ikke påberåbe sig. (Eventuelle skjulte (ikke synlige) skader skal anmeldes skriftligt 
senest 5 dage efter godsets modtagelse.) Kunden har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning at manglerne foretaget 
snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering.   
 
12: Produktansvar 
Turbovex A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. 
Turbovex A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 
 
13: Ejendomsforbehold 
Det leverede forbliver Turbovex A/S’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt 
efter gældende ret. 
 
14: Lovregler og værneting 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med retten i Aalborg som værneting. 
 
Ovenstående betingelser er gældende fra 1.februar 2010 og erstatter tidligere versioner. 


