SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - UNICON BETON PUMPER
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PRISER
Priserne på betonpumpning er de i prislisten angivne priser ekskl. moms samt
de på leveringsdagen gældende miljø/myndighedsafgifter.
Priserne gælder ved enmandsbetjening, inden for normal arbejdstid og inden
for en køreafstand på maksimum 100 km.
Overtid, ekstra mandskab, reservepumpe er efter regning.
Unicon A/S fakturerer alle betonpumpningsydelser 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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OPSTILLING AF UDSTYUR/LEVERING
Betonpumpeydelserne leveres på brugsstedet eller så nært dette som tilkørselsforholdene tillader.
Køber er ansvarlig for anvisning af plads til opstilling af betonpumpeudstyr.
Køber indestår for at tilkørselsforhold, opstillingsplads mm. har tilstrækkelig
bæreevne til opstilling af betonpumpeudstyr. Eventuelle skader er på købers
regning.
Leveringstidspunktet er, når tilrigning af betonpumpeudstyr er sket og Unicon
A/S er klar til at påbegynde betonpumpning.
ÆNDRINGER OG AFBESTILLING
Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af
køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives senest 72 timer
før det aftalte leveringstidspunkt.
Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt.
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CERTIFICERING
Betonpumpning er en separat ydelse som Unicon A/S leverer og er ikke omfattet af Unicon A/S’ certificeringssystem.
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KVITTERING AF FØLGESEDDEL
For hver betonpumpeydelse udfylder Unicon A/S’ pumpeførere en pumpeseddel med alle nødvendige oplysninger. Køber eller dennes repræsentant skal
kvittere på følgesedlen for modtagelse af betonpumpeydelsen og for eventuelle ekstra ydelser i forbindelse med leverancen.
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ANVENDELIGHED
Unicon A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet forkert
betonpumpeydelse.
Køber skal sikre, at betonen og dens sammensætning er egnet til betonpumpning.
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PRODUKTANSVAR
Unicon A/S har tegnet produktansvarsforsikring.
Såfremt Unicon A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand,
er køber forpligtet til at friholde Unicon A/S for den del af erstatningen, 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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8. ØVRIG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Betonpumpning sker i henhold til købers instruks og på købers ansvar. Unicon
A/S er alene ansvarlig for kvalitetsforringende påvirkninger/-ændringer i
betonen, som sker under betonens fremløb i betonpumpen, såfremt køber
har oplyst, at betonen har egenskaber, som kan blive påvirket/ændret ved
betonpumpning, Unicon A/S er ikke ansvarlig for andre kvalitetsforringende
påvirkninger/-ændringer i betonen, og ej heller udstøbning af betonen.
I tilfælde af erstatningsansvar ved forsinkelse maksimeres Unicon A/S’ erstatningsansvar til prisen af den forsinkede betonpumpningsydelse.
Unicon A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller
andet indirekte tab.
Ved eventuel driftstop, maskinskade eller andet nedbrud af betonpumpe,
påtager Unicon A/S sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

10 REKLAMATION
10.1 Eventuel reklamation skal ske skriftlig 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.
11 ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
11.1 Unicon A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt
i AB 92 § 24.
12 TVISTER
12.1 Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.
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