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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

 

 

1. Anvendelse 

 

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om 

PM Montage-Teknik A/S’s, CVR-nummer 10 58 69 84, (”PM Montage-Teknik”) salg af byggemate-

rialer og levering af smedearbejde og tilknyttede ydelser til erhvervskunder (”Køber”). 

 

2. Aftalegrundlag 

 

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med PM Montage-Tekniks tilbud og ordrebekræftel-

ser det samlede aftalegrundlag om PM Montage-Tekniks salg af byggematerialer og levering af 

smedearbejde og tilknyttede ydelser til Køber (”Aftalegrundlaget”). Købers indkøbsbetingelser 

trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til PM Montage-Teknik udgør ikke en del af Aftale-

grundlaget. 

 

2.2 Ugyldighed. Såfremt enkelte punkter i Betingelserne ikke skulle være gyldige eller af anden årsag 

ikke finder anvendelse, får dette ikke indflydelse på anvendelsen og gyldigheden af de resterende 

bestemmelser i Betingelserne. 

 

2.3 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne 

har aftalt dem skriftligt. 

 

 

3. Byggematerialer, smedearbejde og tilknyttede ydelser 

 

3.1 Byggematerialer og smedearbejde. Byggematerialer og smedearbejde, som PM Montage-Teknik 

sælger og leverer til Køber, overholder dansk lovgivning ved leveringen. 

 

3.2 Produktændringer. PM Montage-Teknik forbeholder sig ret til at levere varer med ændrede specifi-

kationer, hvis dette kan ske uden skade for Køber. 

 

3.3 Kvalitet og kvantum. Er en vare ikke bestilt med angivelse af en speciel kvalitet eller standard, vil 

den blive leveret i en kvalitet og standard, som svarer til en almindelig handelsvare og uden an-

svar for specielle krav. 

 

3.4 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som PM Montage-Teknik sælger og leverer til Køber, i forbindelse 

med salg af byggematerialer og levering af smedearbejde udføres håndværksmæssigt korrekt og 

overholder dansk lovgivning ved leveringen. 

3.5 Ansvarsbegrænsning. Byggematerialer, smedearbejde og tilknyttede ydelser som PM Montage-

Teknik sælger og leverer til Køber er til brug i Danmark, med mindre andet er aftalt eller følger af 
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forholdet natur. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er PM Montage-Teknik i 

ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug uden for Danmark. Køber skal 

skadesløsholde PM Montage-Teknik, i det omfang PM Montage-Teknik måtte ifalde ansvar for så-

dant tab eller skade. 

 

4. Pris og betaling 

 

4.1 Pris. Priser for byggematerialer, smedearbejde og tilknyttede ydelser følger PM Montage-Tekniks 

gældende prisliste på det tidspunkt, hvor PM Montage-Teknik bekræfter Købers ordre, medmindre 

parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, emballage og afgifter m.v. Der-

udover tages der forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og 

lign.  

 

4.2 De anførte priser angiver pris ved salg af hele pakninger excl. moms.  

 

4.3 Priser angivet i prislister er vejledende, idet der tages forbehold for fejl og mangler ved listerne.  

 

4.4 Betaling. Køber skal betale alle fakturaer for køb af byggematerialer, smedearbejde eller tilknytte-

de ydelser senest 30 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

 

5. Forsinket betaling 

 

5.1 Rente. Hvis Køber undlader at betale en faktura for byggematerialer, smedearbejde eller tilknytte-

de ydelser rettidigt af årsager, som PM Montage-Teknik er uden ansvar for, har PM Montage-

Teknik ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Til-

skrevne renter forfalder til omgående betaling og PM Montage-Teknik har ret til forlods at anvende 

alle indbetalinger til dækning heraf.  

 

5.2 Modregning. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Reklama-

tioner berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for varer, der allerede er leveret, og som 

der er reklameret over. 

 

5.3 Ophævelse. Hvis Køber undlader at betale en forfalden faktura for byggematerialer, smedearbejde 

eller tilknyttede ydelser  senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra 

PM Montage-Teknik, har PM Montage-Teknik ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve sal-

get af de byggematerialer, smedearbejde og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, 

(ii) ophæve salget af de byggematerialer, smedearbejde og/eller tilknyttede ydelser, som endnu 

ikke er leveret til Køber, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelses-

beføjelser gældende. 

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

 

6.1 Tilbud. PM Montage-Tekniks tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, med-

mindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er PM Montage-Teknik i hænde efter ac-
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ceptfristens udløb, er ikke bindende for PM Montage-Teknik, medmindre PM Montage-Teknik med-

deler Køber andet. 

 

6.2 Mellemsalg. Alle PM Montage-Tekniks tilbud afgives med forbehold for ret til mellemsalg. PM Mon-

tage-Teknik er som følge heraf, indtil Købers accept er kommet frem til PM Montage-Teknik, be-

rettiget til at disponere over varer, PM Montage-Teknik ellers har tilbudt Køber, ved salg af disse 

varer til tredjemand, og i det omfang, dette er sket, er PM Montage-Teknik ikke forpligtet til at 

vedstå sit tilbud til Køber. PM Montage-Teknik vil hurtigst muligt meddele Køber at tilbuddet er 

bortfaldet og Køber og PM Montage-Teknik er fritstillet i forhold til hinanden. 

 

6.3 Ordrer. Køber skal sende ordrer på byggematerialer, smedearbejde eller tilknyttede ydelser til PM 

Montage-Teknik skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret byggema-

teriale, smedearbejde eller ydelse: (i) Varebeskrivelse, (ii) Mængde, (iii) Pris, (iv) Betalingsbetin-

gelser, (v) Leveringsdato, (vi) Leveringsadresse, og (vii) Leveringsbetingelser. Ved smedearbejde 

skal endvidere udfyldes et specifikations- og udførelsesskema 

 

6.4 Ordrebekræftelser. PM Montage-Teknik tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på 

byggematerialer, smedearbejde eller tilknyttede ydelser til Køber skriftligt senest 7 arbejdsdage 

efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde PM 

Montage-Teknik. 

 

6.5 Ændring af ordrer. Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på byggematerialer, smedearbejde eller 

tilknyttede ydelser uden PM Montage-Tekniks skriftlige accept. 

 

6.6 Uoverensstemmende vilkår. Hvis PM Montage-Tekniks bekræftelse af en ordre på byggematerialer, 

smedearbejde eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrund-

laget, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele det til 

PM Montage-Teknik skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I mod-

sat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen. 

 

7. Levering 

 

7.1 Leveringsbetingelse. PM Montage-Teknik leverer alle solgte byggematerialer og smedearbejde er 

ab PM Montage-Tekniks lager, med mindre andet er aftalt. 

 

7.2 Leveringstid. PM Montage-Teknik leverer alle solgte byggematerialer, smedearbejde og tilknyttede 

ydelser til den tid, der fremgår af PM Montage-Tekniks ordrebekræftelse. PM Montage-Teknik har 

ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 

 

7.3 Undersøgelse. Køber skal undersøge alle byggematerialer, smedearbejde og tilknyttede ydelser 

ved leveringen. Hvis Køber opdager en fejl eller mangel, som Køber ønsker at påberåbe sig, skal 

den straks meddeles skriftligt til PM Montage-Teknik. Hvis en fejl eller mangel, som Køber opdager 

eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til PM Montage-Teknik, kan den ikke se-

nere gøres gældende. 
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7.4 Returvarer. Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale mod fradrag af 15 % af varens 

fakturapris. Specielindkøbte leverede varer tages ikke retur.  

 

8. Forsinket levering 

 

8.1 Meddelelse. Hvis PM Montage-Teknik forventer en forsinkelse i leveringen af byggematerialer, 

smedearbejde eller tilknyttede ydelser, informerer PM Montage-Teknik Køber om det og oplyser 

samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

 

8.2 Ophævelse. Hvis PM Montage-Teknik undlader at levere byggematerialer, smedearbejde eller til-

knyttede ydelser senest 7 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Køber er uden ansvar 

for, og levering ikke sker inden en ny rimelig frist på mindst 7 dage, kan Køber ophæve den eller 

de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til PM Montage-

Teknik. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering og kan således ikke gøre 

krav på eksempelvis erstatning eller godtgørelse m.v. 

 

9. Mangler 

 

9.1 Undtagelser. PM Montage-Teknik er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes: (i) almindelig 

slidtage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med PM Montage-Tekniks 

instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end PM Monta-

ge-Teknik, og (iv) andre forhold, som PM Montage-Teknik er uden ansvar for. 

 

9.2 Afhjælpning. Såfremt PM Montage-Teknik kan anerkende, at byggematerialer eller smedearbejder 

eller tilknyttede ydelser er behæftet med fejl eller mangler og såfremt Køber har reklameret retti-

digt i henhold til punkt 7.3 afhjælper PM Montage-Teknik fejlen eller manglen ved at: (i) udskift-

ning eller omlevering af byggematerialer (ii) udbedring af smedearbejde.  

 

9.3 Ophævelse. Hvis PM Montage-Teknik undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af punkt 

9.2 inden rimelig frist på mindst 14 dage efter at PM Montage-Teknik har modtaget meddelelse i 

henhold til punkt 7.3 af årsager, som Køber er uden ansvar for, kan Køber ophæve den eller de 

ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til PM Montage-

Teknik. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved byggematerialer, 

smedearbejde eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9. 

 

10. Ansvar 

 

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de be-

grænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. 

 

10.2 Produktansvar. PM Montage-Teknik er ansvarlig for produktansvar med hensyn til byggemateria-

ler, smedearbejde og tilknyttede ydelser i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgiv-
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ning. Køber skal skadesløsholde PM Montage-Teknik, i det omfang PM Montage-Teknik måtte ifalde 

produktansvar herudover. 

 

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan PM Montage-

Tekniks ansvar over for Køber ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af byggema-

terialer, smedearbejde og tilknyttede ydelser, som PM Montage-Teknik netto har faktureret til Kø-

ber i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis PM Monta-

ge-Teknik har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

 

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er PM Montage-Teknik ikke 

ansvarlig over for Køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller 

goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. 

 

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er PM Montage-Teknik ikke 

ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force ma-

jeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, 

der er uden for PM Montage-Tekniks kontrol, og som PM Montage-Teknik ikke burde have forudset 

ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, 

brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 

 

11. Fortrolighed 

 

11.1 Videregivelse og brug. Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge 

PM Montage-Tekniks erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er of-

fentligt tilgængelige. 

 

11.2 Beskyttelse. Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til 

eller rådighed over PM Montage-Tekniks fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Køber 

skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres 

kundskab. 

 

11.3 Varighed. Købers forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhandel og uden 

tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 

 

12. Gældende ret og værneting 

 

12.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. 

 

12.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres 

ved PM-Montages værneting. 

 


