SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - UNICON FABRIKSBETON
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PRISER/MÆNGDER
Priserne gælder pr. m³ ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende
miljø-/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for fabrikkernes normale markedsområde.
Priserne er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisten anførte
ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for
levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes
tillæg.
Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang,
betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale
vente- og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.
Unicon A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende
prisliste.
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BETALING
Op til fakturadato + 8 dage netto (for private).
Op til løbende måned + 15 dage netto.
Ved ikke rettidig betaling tilskrives renter samt der pålægges ved fremsendelse af en skriftlig påmindelse efter rentelovgivningen et rykkergebyr op 100
DKK.
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LEVERING
Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som
kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke
kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen
eller afhentet på fabrikken.
Vi vil bestræbe os på at levere 15 min før til 30 min efter aftalt
leveringstidspunkt.
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ÆNDRINGER
Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af
køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00
dagen før det aftalte leveringstidspunkt.
Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt.

5

MODTAGEKONTROL
Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt
under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i
overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal
på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er
overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen
af køber krævede specifikationer.
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BETONKONTROL
Unicon A/S’ fabrikker er certificeret af Dancert, der medvirker til at sikre, at
leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
Unicon A/S’ kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001 sikrer, at
betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer
og foreskrifter.
Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den
interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
Er der ikke truffet anden skriftlig aftale, er Unicon A/S’ interne kvalitetskontrol
dokumentationsgrundlag.
Unicon A/S garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet svarer,
som minimum, til de på følgesedlen anførte specifikationer.
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8. MANGELANSVAR
Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92, § 10 stk. 4.
Hvor køber er bygherre, og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra
leveringstidspunktet.
Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med
stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende
direkte mod Unicon A/S.
PRODUKTANSVAR
Unicon A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes
en defekt ved leverancen.
Unicon A/S har tegnet produktansvarsforsikring.
Såfremt Unicon A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand,
er køber forpligtet til at friholde Unicon A/S for den del af et erstatningskrav,
der overstiger kr. 15 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig
sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Unicon A/S.
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BEGRÆNSNING AF ANSVAR
I tilfælde af erstatningsansvar for defekt leverance – herunder produktansvar
- omfatter Unicon A/S’ ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse maksimeres Unicon
A/S’ erstatningsansvar til prisen for den forsinkede leverance. Ansvaret omfatter i øvrigt ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved evt. driftstop,
maskinskade eller andet havari på betonpumper, påtager Unicon A/S sig intet
ansvar, og der ydes ingen erstatning.
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REKLAMATION
Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde
være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art
og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig
denne.
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ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
Unicon A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt
i AB 92 § 24.
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RÅDGIVNING
Unicon A/S vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter, disses funktioner og egnethed til specifikke formål. Det er udtrykkeligt
aftalt, at sådan teknisk rådgivning eller bistand, som ydes uden særskilt
beregning ikke påfører Unicon A/S ansvar eller forpligtelser for så vidt angår
sådan rådgivning og bistand eller for opnåede resultater.
Ansvar herudover påtager Unicon A/S sig kun, hvis Unicon A/S har ydet
særskilt skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af egentlige
beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes
brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at
besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om produktets egnethed. Unicon A/S’ ansvar er begrænset til højst kr.
100.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning og omfatter ikke driftstab, tidstab,
avancetab eller andet indirekte tab. Unicon A/S har intet ansvar for udtalelser,
der hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.
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TVISTER
Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.
Rev. november 2019
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PRODUKTANVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING
Unicon A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en
efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
Unicon A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig
udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. Unicon
A/S er uden ansvar for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer, herunder ændringer i Unicon A/S’ materialeleverandørers
specifikationer, i løbende leverance.
Enhver tilsætning til betonen, foranlediget af køber, sker på købers ansvar.

