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Nærværende salgs- og leveringsbestemmelser gælder for enhver
leverance, medmindre ENERGRID A/S skriftligt accepterer, at disse
er fraveget. Det kan ikke anses som en fravigelse, at køber angiver
særlige eller generelle indkøbsbetingelser eller vilkår i øvrigt.

5.2. ENERGRID A/S har ved forudgående anmodning herom krav på
at blive medtaget som sikret på købers bygnings- og løsøreforsikringer.

1. Aftaleindgåelse
1.1. Aftale mellem køber og ENERGRID A/S er først bindende, når
ENERGRID A/S har modtaget overensstemmende accept.

6.1. ENERGRID A/S’ ansvar for mangler ved leverede materialer gælder for samme periode, som disse materialer er leveret til ENERGRID A/S fra producenten/forhandleren, medmindre andet er aftalt.

2. Priser

Det vil sige, at ENERGRID A/S’ ansvar for mangler ved leverede materialer som udgangspunkt følger Købelovens regler, medmindre
der konkret er afgivet længere hæftelsestilsagn.

2.1. Priser er altid eksklusive moms og andre afgifter, medmindre
andet er angivet. ENERGRID A/S tager forbehold for uforudsete
prisstigninger under hele aftaleforløbet.

3. Betaling og ejendomsforbehold
3.1. Betaling skal ske inden den i fakturaen anførte forfaldsdag. Ved
forsinket betaling kræves rente i henhold til rentelovens regler, p.t.
9,15 %, dog minimum 25 kr. pr. måned, idet renten månedligt tilskrives restgælden inkl. renter.
3.2. ENERGRID A/S forbeholder sig ret til at kræve betaling forud for
levering eller aconto betaling. ENERGRID A/S er berettiget til at
standse leveringen, hvis det fakturerede beløb ikke betales og er berettiget til at ændre betalingsvilkår før levering eventuelt genoptages. ENERGRID A/S er berettiget til at hæve aftalen, hvis køber ikke
har betalt inden 14 dage efter modtagelse af skriftlig rykker for betalingen.
3.3. ENERGRID A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med evt. tillæg af renter er betalt.

4. Leveringstid
4.1. ENERGRID A/S opgivne leveringstid er anslået og derfor ikke
bindende for ENERGRID A/S.
4.2. Køber er berettiget til ved forsinket levering, jfr. den anslåede
leveringstid, skriftligt at meddele ENERGRID A/S, at levering kræves
inden for en endelig frist på minimum 30 arbejdsdage regnet fra det
tidspunkt, hvor meddelelsen modtages. Hvis levering ikke sker inden for denne frist, er køber berettiget til skriftligt at opsige aftalen.
Ud over opsigelsesbeføjelsen kan køber ikke gøre andre beføjelser
ved forsinkelse gældende overfor ENERGRID A/S, og køber er derfor
ikke berettiget til at kræve erstatning. Hvis ENERGRID A/S har foretaget delvis levering, er kunden kun berettiget til at opsige den del,
som forsinkelsen vedrører.

6. Garanti, herunder ansvar for mangler

ENERGRID A/S indestår for, at installationsarbejder udføres fagmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning, og
at de materialer, der anvendes i forbindelse med opgaven, er af almindelig god kvalitet. Såfremt der ydes en garanti på installationsarbejder, vil det fremgå særskilt af den konkrete aftale med køber.
6.2. Køber skal undersøge den leverede ydelse for mangler straks
ved aflevering af arbejdet. Ved konstatering af mangler skal køber
omgående skriftligt reklamere dette overfor ENERGRID A/S, og i reklamationen nærmere beskrive og specificere den påberåbte mangel.
6.3. ENERGRID A/S har intet ansvar for de produkter, som kunden
selv har anskaffet, og som er installeret/monteret efter kundens ønske. Ved påberåbelse af mangler er det kundens ansvar at godtgøre,
at disse produkter ikke er årsag til manglen.
6.4. Hvis der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor
ENERGRID A/S, er ENERGRID A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller hvis
dette skønnes at være forbundet med uforholdsmæssige ulemper
eller udgifter at give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte
købesum, hvorved manglen er endeligt afhjulpet.
6.5. Hvis ENERGRID A/S vælger at afhjælpe manglen, omfatter
ENERGRID A/S’ forpligtelse alene arbejdsløn og materialer, der direkte er forbundet med afhjælpning af mangler. Alle andre omkostninger, forbundet med den opståede mangel, påhviler køber.
6.6. ENERGRID A/S har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet
ansvar for mangler, med mindre ENERGRID A/S har gjort sig skyldig
i grov uagtsomhed.
6.7. ENERGRID A/S er erstatningsansvarlig overfor køber efter
dansk rets almindelige regler, idet der dog under ingen omstændigheder ydes erstatning for indirekte skader/følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt leverance, tabt fortjeneste eller
lignende tab.

5. Levering, installation, montering
5.1. Medmindre andet er aftalt, leverer ENERGRID A/S alle nødvendige materialer til udførelse af den aftalte opgave.
Installations-/monteringsarbejdet udføres i overensstemmelse
med aftalen, fagmæssigt korrekt i dialog med kunden. ENERGRID
A/S’ arbejde udføres i øvrigt i henhold til bestemmelserne i AB 92
med mindre det klart fremgår af aftalen, at disse er fraveget.

7. Produktansvar
7.1. ENERGRID A/S’ er kun ansvarlig for personskade og/eller forbrugertingsskade, der er forårsaget af de leverede produkter, hvis
køber kan bevise skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem
defekten og skaden, som ENERGRID A/S har ansvaret for.
7.2. ENERGRID A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller
løsøre, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig
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benyttelse, eller som hovedsageligt er anvendt erhvervsmæssigt af
køber, med mindre det godtgøres, at skaden skyldes grov fejl eller
grov forsømmelse begået af ENERGRID A/S.
7.3. Køber er forpligtet til - uden ugrundet ophold - skriftligt at meddele ENERGRID A/S, hvis køber bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget
af det købte, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan
skade.
7.4. Køber skal holde ENERGRID A/S skadesløs i det omfang, ENERGRID A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, og ENERGRID A/S’ ansvar er begrænset i henhold til nærværende salgs- og
leveringsbestemmelser.
7.5. Der ydes under ingen omstændigheder erstatning for indirekte
skader/følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt leverance, tabt fortjeneste eller lignende tab.
7.6. ENERGRID A/S’ erstatningsansvar er for ethvert tilfælde, som
ikke er omfattet af pkt. 7.1, begrænset til den ansvarlige direkte
skade, og kan aldrig overstige max. kr. 5.000.000,00.

8. Force majeure
8.1. ENERGRID A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger udenfor ENERGRID A/S’ direkte kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre
fremstilling eller levering af det købte, eller som gør opfyldelsen væsentlig mere byrdefuld for ENERGRID A/S end ventet.
Eksempelvis (men ikke begrænset til) brand, naturkatastrofer, oprør
og uroligheder, strejke og lockout, vareknaphed samt mangler eller
forsinkelser ved leverancer fra underleverandør, mangel på transportmuligheder, import-/eksportrestriktioner, samt driftsforstyrrelser og lignende.

9. Lovvalg og værneting
9.1. Enhver uenighed mellem parterne i forbindelse med aftalen,
herunder forståelsen og rækkevidden af nærværende salgs- og leveringsbestemmelser, afgøres ved anvendelse af dansk ret.
Ved erhvervsmæssige aftaler vælger ENERGRID A/S frit, hvorvidt
sagen skal afgøres ved voldgift eller ved de almindelige domstole.
Hvis voldgift vælges, finder reglerne for behandling af sagen ved det
danske voldgiftsinstitut anvendelse.
Ved behandling af sagen for de almindelige domstole er retten i Holstebro værneting.
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