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1

Anvendelse og gyldighed

1.1

Enhver leverance fra Labflex A/S sker i henhold til
dette sæt salgs- og leveringsbetingelser (herefter
"F orretningsbetingelserne"), medmindre disse er
fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med
Labflex A/S.

1.2

Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i
udbudsmateriale, ordreafgivelse, købsbetingelser
mv. anses ikke som fravigelse af Forretningsbetin
gelserne, medmindre Labflex A/S udtrykkeligt
skriftligt har accepteret sådanne fravigelser.

1.3

Skal Labflex A/S, som et led i aftalen, levere og
montere Labflex A/S' produkter, er AB92 kun gæl
dende, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt med
Labflex A/S. Ved uoverensstemmelse mellem AB92
og F orretningsbetingelserne, gælder Forretnings
betingelserne forud for AB92.

2

Tilbud og priser

2.1

Bindende aftale mellem køber og Labflex A/S an
ses først for indgået, når Labflex A/S har frem
sendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig be
kræftelse til køber.

2.2

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftel
sens indhold, eller mod aftalegrundlaget i øvrigt,
skal fremsættes skriftligt, og være modtaget af
Labflex A/S senest 5 kalenderdage efter købers
modtagelse af ordrebekræftelsen.
Hvis fristen ikke overholdes, taber køber sin indsi
gelse over for Labflex A/S i enhver henseende.

2.3

Et af Labflex A/S afgivet tilbud er bindende for
Labflex A/S i 21 dage fra tilbuddets datering, med
mindre andet fremgår af tilbuddet.

2.4

Tilbudsprisen omfatter alene de inventarelementer
og -komponenter samt services, der er specificeret
i tilbuddet, uanset, hvad der i øvrigt må være inde
holdt, foreslået og diskuteret med kunden i forbin
delse med det konkrete Labflex A/S projekt.

2.5

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud el
ler ordrebekræftelse eller anden aftale, er trans
port og montage ikke inkluderet i den tilbudte pris,
men faktureres særskilt af Labflex A/S ud over den
i tilbuddet fast- satte pris. Såfremt montering er
indeholdt i tilbuddet, omfatter dette, hvor intet an
det er angivet, alene de indretningselementer og komponenter, der leveres fra Labflex A/S. Monte
ring omfatter ikke andre elementer og komponen
ter fra køber eller 3. mand medmindre andet er
skriftligt aftalt.
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2.6

Såfremt der efter tilbuddets afgivelse, men inden
projektets gennemførelse, sker ændringer af
moms, VAT, told- eller eksportafgifter, eller der
som følge af reguleringsforanstaltninger eller lov
givning i Danmark eller i udlandet kommer uforud
sete tiltag og/eller omkostninger, har Labflex A/S
ret til særskilt at opkræve sådanne uforudsete om
kostninger hos køber, som et tillæg til den aftalte
pris.

3

Priser

3.1

Labflex A/S' pris er eksklusiv den til enhver tid
gældende moms samt andre afgifter og emballage.
Prisen er, medmindre andet er angivet, altid Ex
Works jvf. INCOTERMS 2010.

3.2

Labflex A/S forbeholder sig ret til at regulere pri
sen, såfremt der under fremstillingen indtræffer
uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til det
offentlige, ekstraordinære stigninger i råvarepriser
eller andre forhold uden for Labflex A/S kontrol.

3.3

Labflex A/S' prislister er vejledende, og der tages
således forbehold for eventuelle fejl i prislisterne.
Labflex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at
ændre sine prislister (produktsortiment og pris).

4

Design (Design Freeze)

Prisen forudsætter, at design deadlines overholdes og at
ændringer i design, mål på elementer og farver fastlåses
minimum 10 uger før godkendelse og igangsætning af
tegninger til produktion.
Eventuelle designændringer efter fastlåsning til produktion
vil betyde omkostninger til ændringer af PTA tegninger,
ændring af produktionsprogrammer og flytning af eksiste
rende produktionspipeline.

S

Fakturering, betaling og ejendomsforbehold

5.1

Betalingsfristen er 21 dage netto, medmindre an
det er aftalt.

5.2

Labflex A/S er berettiget til efter påkrav at fordre
fuld sikkerhed for købers evne til at opfylde sine
forpligtelser i henhold til aftalen. Denne sikkerhed
skal stilles i form af en bankgaranti på anfordrings
vilkår. Bankgarantien skal udstedes af et aner
kendt dansk, eller for udenlandske kunder interna
tionalt anerkendt, pengeinstitut og skal stilles in
den 10 dage fra Labflex A/S' anmodning om
foranledning af bankgaranti er fremsat over for kø
ber. Stilles sådan sikkerhed ikke inden for den an
givne frist, forbeholder Labflex A/S sig retten til at
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annullere tilbuddet/aftalen uden yderligere begrun
delse, uanset køber i den mellemliggende periode
har afgivet accept af tilbuddet. H vis Labflex NS
anmoder om sikkerhedsstillelse, kan produktionen
først igangsættes ved modtagelse af bankgaran
tien. Købers forsinkelse med sikkerhedsstillelsen
berettiger Labflex A/S til frit at fastsætte en ny le
veringsdato.

5.3

Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen
angivne betalingsfrist alternativt fristen i § 5.1,
forbeholder Labflex NS sig ret til at tilbageholde
yderligere leverancer, indtil fuldstændig (effektiv)
betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan
Labflex A/S uden varsel ændre betalingsvilkår for
fremtidige leverancer. Konstatering af mangler el
ler reklamation berettiger ikke køber til at holde
nogen del af betalingen tilbage.

5.4

Ved leverancer mindre end DKK 250.000 er Labflex
A/S, uanset om dette er anført i tilbuddet, ordre
bekræftelsen eller i anden aftale, berettiget til at
foretage aconto fakturering for hver delleverance
og for færdigproducerede (men ikke leverede)
varer.

5.5

Ved leverancer større end DKK 250.000 er Labflex
A/S, uanset om dette er anført i ordrebekræftel
sen, berettiget til at foretage fakturering efter føl
gende princip: 50 % af den aftalte pris ved ordre
afgivelse, 40 % ved levering og 10 % ved afsluttet
montering. H vis Labflex A/S ikke skal forestå mon
tering, faktureres de sidste 10 % efter udløbet af
den 8 dages undersøgelsespligt i punkt 9.1.

5.6

Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt er af
talt, ske pr. bankoverførsel til Labflex NS' konto.
Overførslen sker for købers regning. Ved overskri
delse af betalingsfristen svarer køber renter med
Nationalbankens til enhver tid gældende udlåns
rente med et tillæg på 7% p.a. fra seneste retti
dige betalingsdato, og indtil beløbet er Labflex NS
i hænde. Der tilskrives renter hver måned.

5.7

Labflex A/S forbeholder sig ejendomsretten til en
hver leverance, indtil købesummen, med tillæg af
eventuelle renter, er betalt.

5.8

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle
modkrav mod Labflex NS, med mindre sådanne
modkrav er skriftligt anerkendt af Labflex A/S,
ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen
del af købesummen på grund af modkrav og/eller
indsigelser af nogen art.

5.9

Labflex A/S er berettiget til at opkræve et
administrationsgebyr på DKK 349,- for hver
udstedt faktura. Beløbet dækker bl.a. miljø-, olieog emballageafgifter.

www.labflex.com

6

Levering

6.1

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er leveringsbe
tingelsen Ex Works (EXW) fra Labflex NS' fabrik
ker og i forbindelse med eventuelle direkte leve
rancer af handelsvarer fra underleverandørers pro
duktionssteder eller lagre. Leveringsbetingelserne
er baseret på definitionerne iht. INCOTERMS 2010.

6.2

Den aftalte leveringstid er anført i Labflex A/S' til
bud, ordrebekræftelse eller anden aftale. For det
tilfælde, at køber skal sende eller meddele Labflex
A/S oplysninger, specifikationer, opmåling, tegnin
ger m.v., der er nødvendige for leverancens gen
nemførelse, skal disse være Labflex NS i hænde
senest samtidigt med udstedelse af endelig ordre
bekræftelse. Hvis køber ikke overholder denne
frist, er Labflex A/S ikke bundet af den afgivne le
veringsfrist. Labflex NS fastsætter selv en ny leve
ringsfrist, når de nødvendige oplysninger mv. er
modtaget. Den nye leveringsfrist behøver ikke at
være forlænget proportionelt med den periode,
som køber var forsinket med de nødvendige oplys
ninger. Labflex A/S fastsætter ny leveringsfrist på
baggrund af en grundig vurdering af produktkom
pleksitet, produktionskapacitet samt købers for
ventninger.

6.3

Uanset ovenstående er Labflex A/S berettiget til,
om nødvendigt, at forlænge den aftalte leverings
tid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den
fastsatte leveringsdato, forudsat Labflex NS inden
dette tidspunkt giver køber underretning om for
længelsen. Forsinkelse som følge af en udsat leve
ring giver ikke køber ret til at aflyse ordren.

6.4

Kan levering, som følge af købers forhold, ikke
gennemføres, forbeholder Labflex NS sig retten til
fuldt og helt at fakturere samtlige producerede og
indkøbte varer. Der vil også bliver faktureret for
aftalte services, der ikke kan aflyses. Varerne kan
for købers regning og risiko opmagasineres på en
ten Labflex A/S' lager eller på andet fjernlager.
Labflex A/S er berettiget til at opkræve lagerleje,
såfremt opmagasineringen af varerne skal ske på
Labflex A/S' foranledning. Al aftale om lagerleje ift.
priser, periode og specifikke forhold for opmagasi
neringen, skal aftales skriftligt og enhver opmaga
sinering sker udelukkende for købers regning og ri
siko. I fald køber ikke har afhentet de leverede
produkter senest 6 måneder efter den aftalte leve
ringsdato, er Labflex NS berettiget til at sælge
produkterne til anden side til bedst opnåelige pris,
eller at destruere produkterne for købers regning.
Differencen mellem pris og destruktionsomkostnin
ger kan Labflex A/S også kræve betalt af køber.
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7

Tegninger, beskrivelser, godkendelser og råd
givning

7.1

De af Labflex A/S opgivne mål og andre tekniske
data i overslag, brochurer, tegninger, beskrivelser
eller brugsanvisninger er af vejledende karakter,
og Labflex A/S påtager sig intet ansvar for fejl i
dette materiale. Labflex A/S forbeholder sig ret til,
uden varsel, at ændre i specifikationer og beskri
velser.

7.2

Udleverede prøver betragtes som typeprøver.
Labflex A/S påtager sig, medmindre dette er skrift
ligt aftalt, intet ansvar for, at leverede varer er i
overensstemmelse hermed. Produktspecifikationer,
kvalitet og mængder leveres ene og alene iht.
fremsendte ordrebekræftelser. Som supplement til
ordrebekræftelse kan der efter aftale med kunden
vedlægges godkendt tegningsdokumentation.

7.3

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem teg
ningsmateriale og specifikation i tilbud, ordrebe
kræftelse eller anden aftale, er det altid ordrebe
kræftelsen, der er gældende.

7.4

Alle typeprøver, tegninger og tekniske dokumenter
af enhver art vedrørende Labflex A/S' produkter og
fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens
indgåelse overlades til køber, forbliver Labflex A/S'
ejendom. Hvis disse typeprøver, tegninger eller
tekniske dokumenter bliver anvendt af køber til
fremstilling af produkter hos andre end Labflex
A/S, forbeholder Labflex A/S sig ret til, uden var
sel, at fremsætte erstatningskrav for dækning af
Labflex A/S tab, alternativt udstede en faktura for
medgået tid og omkostninger til produktion af de
omhandlede typeprøver, tegninger, tekniske doku
menter mv.

7.5

Medmindre andet er skriftligt aftalt bærer køber
ene og alene risikoen for opfyldelse af godkendel
ser, betingelser og/eller opnåelse af tilladelse til
indførsel til købers land og til montering eller an
den brug af de af aftalen omfattede produkter.
Labflex A/S er udelukkende forpligtet iht. de almin
delige retsregler vedrørende produktansvar.

7.6

7.7

Hvis det aftales at Labflex A/S skal montere hele
eller dele af leverancen, skal alt forberedende ar
bejder være afsluttet, før Labflex A/S' montører
ankommer til monteringsstedet, således at montø
rerne ikke forsinkes eller generes af f.eks. andre
håndværkere, oplagrede materialer, byggeaffald,
eller af montørerne i øvrigt uvedkommende varer,
genstande eller lignende fysiske hindringer.

montering at informere Labflex A/S såfremt (i) lo
kalerne ikke er i den aftalte stand og dermed ikke
er klar til Labflex A/S' monteringsarbejder, og (ii)
såfremt der er konstateret farlige materialer mv. i
lokalerne, f.eks. asbestholdige materialer eller an
dre farlige stoffer (f.eks. PCB, blystøv mv.) i loka
lerne.
7.8

Køber er forpligtet til at sikre, at adgangsforhold
både i form af tilkørselsmuligheder, aflæsning og
tilgang til bygninger og lokaler i øvrigt gør det mu
ligt for speditør og eventuelt montørerne at få va
rerne effektivt og sikkert ind i de lokaler, hvor va
rerne efter gensidig aftale skal opmagasineres eller
monteres.

7.9

Såfremt betingelser i afs. 7.6, 7.7. og 7.8. ikke er
opfyldt, forbeholder Labflex A/S sig retten til at op
gøre og fakturere de ekstra timer, der bliver for
brugt i ekstra montagetid. Såfremt forholdene ikke
er som forventet, vil kunden blive informeret såle
des, at kunden kan beslutte om montagen skal
gennemføres eller udskydes. I den forbindelse kan
Labflex A/S, såfremt kunden ønsker det, udarbejde
et overslag over forventet antal ekstra timer, der
vil blive brugt på at udføre og færdiggøre monta
gearbejdet under de ændrede forudsætninger. Så
fremt kunden er forsinket med klargøring af lokaler
og at installation og montage dermed ikke kan
gennemføres som planlagt eller med udgangspunkt
i de forudsætninger, der er aftalt, skal Labflex A/S
informeres så tidligt som muligt. Såfremt medde
lelse om en forsinkelse eller om ændrede adgangs
forhold meddeles senere end 14 dage før planlagt
montageopstart, forbeholder Labflex A/S sig retten
til at fakturere kunden de omkostninger, der er
forbundet med forsinkelsen.

7.10

Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for
Labflex A/S' montører, som følge af købers mang
lende overholdelse af ovennævnte vilkår i 7.6 og
7.7 samt for transport og ventetid, betales efter
påkrav fra Labflex A/S' af køber.

8

Montage

8.1

Montagen kan gennemføres i et uafbrudt forløb.

8.2

Såfremt vaske og armaturer er inkluderet i
montagen i inventaret, er rørføring og tilslutning til
eksisterende installationer ikke inkluderet.

8.3

Hårde hvidevarer er ekskl. stik, ledning og
tilslutning.

Ved monteringens start skal lokalerne være tømt
og frit tilgængelige ligesom køber skal sikre, at lo
kalerne er behørigt affugtede og opvarmede samt
at arbejdsstrøm og arbejdslys er til stede. Køber er
forpligtet til senest 14 kalenderdage før den aftalte
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