LACUNA
Salgs- og leveringsbetingelser
Ethvert salg fra Lacuna A/S (herefter Lacuna) sker iht. de, til enhver tid gældende, salgs- og leveringsbetingelser for
Lacuna, medmindre de konkret fraviges i ordrebekræftelsen og uanset modstående eller afvigende bestemmelser i
købers afgivne ordre, accept eller almindelige betingelser. Modstående eller afvigende bestemmelser finder kun
anvendelse, såfremt Lacuna skriftligt har accepteret disse.
1. KØBELOV
Ethvert tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det
omfang, disse regler ikke fraviges i nærværende salgsog leveringsbetingelser. Tilbud afgives iht.
retningslinjerne for handelskøb. Det påhviler køber at
orientere sig om brancherelevante retningslinjer og
kutymer.
2. TILBUD
Lacuna vedstår, med mindre andet fremgår af
tilbuddet, at dette har en gyldighed på 60 dage at
regne fra tilbuddets datering.
3. MÅLTAGNING
Såfremt Lacuna undtagelsesvis bistår en fagkyndig
køber i forbindelse med måltagning og lignende, er
denne bistand alene at betragte som en service, der
ikke pådrager Lacuna noget ansvar.
4. ÆNDRINGER I ORDRER
Lacunas ordrebekræftelse angiver sidste frist for
rettelser. Denne beregnes med 3 arbejdsuger før den
angivne produktionsstart. Efter denne dato kan der af
produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.
5. EKSPORT
Med mindre andet er skriftligt aftalt, bærer alene køber
ansvaret for, at de solgte produkter lovligt kan benyttes
i købers hjemland og til de af køber forudsatte formål,
herunder for produkternes eventuelle godkendelse fra
offentlige myndigheder eller private til import og
anvendelse.
6. BETALING

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af Lacunas tilbud/ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder
betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats, med mindre
der i tilbuddet/ordrebekræftelsen er angivet en højere
rentesats.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle
modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af Lacuna og
har ikke ret til at tilbageholde nogen del af
købesummen på grund af sådanne modkrav.
7. LEVERING

Leverancens art og omfang
Leverancer omfatter alene ydelser eller varer beskrevet
i tilbud eller ordrebekræftelser fra Lacuna, eller ydelser
eller varer som tydeligt er angivet i tegninger eller
beskrivelser udarbejdet af Lacuna i forbindelse med
aftalen.
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Indtil levering har fundet sted, har Lacuna ret til, uden
varsel, at foretage ændringer i varernes tekniske
specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes
egenskaber og anvendelighed.
Medmindre køber i sin ordreafgivelse udtrykkeligt og
skriftligt har anført, at levering til en bestemt tid er en
betingelse for indgåelse af aftalen, har Lacuna altid og
til enhver tid ret til at udskyde det i ordrebekræftelsen
angivne leveringstidspunkt med indtil 14 dage.

Leveringssted og risiko
Levering finder sted i det øjeblik varen stilles til
rådighed til købers afhentning på Lacuna’s adresse.
Risikoen for varen overgår til køber samtidig hermed.
Køber er forpligtet til at modtage levering til aftalt tid.
Kan køber ikke modtage levering på det aftalte
tidspunkt, kan der indgås separat aftale omkring
levering og foldedøren vil blive aflæsset for købers
risiko og anses for leveret uden fejl og mangler.
Når Lacuna på begæring af kunden arrangerer
transport og aflæsning ikke kan finde sted, kan Lacuna
gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende,
herunder (men ikke begrænset til) kræve erstatning
svarende til bl.a. omkostningerne ved forgæves eller
ekstra kørsel.
Når Lacuna, på begæring af kunden, leverer kranhjælp
i forbindelse med leverancen, sker al kranhåndtering for
kundens regning og risiko. Levering sker ab fabrik/ex
works (Incoterms 2010).

Modtagekontrol og reklamation
I umiddelbar forbindelse med levering er køber
forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal
enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget
stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers
pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på
fragtbrev til fragtfører og direkte skriftligt til Lacuna.
Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med
leveringen, kan der ikke senere reklameres over
manglende enheder eller transportskader.

Kvalitetssikring
Inden elementernes montage er køber forpligtet til at
sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med
aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller
manglende reklamation medfører tab af købers ret til
mangelindsigelser.

Fordringshavermora
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i
forhold til den aftalte leveringstid, er Lacuna berettiget
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til at fremsende faktura, som var levering sket til
aftaletidspunktet.
Risikoen for varen overgår til køber på
faktureringstidspunktet.

Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at
betale Lacuna en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.

Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er Lacuna
berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt
køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser
vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende
mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan
gennemføres mod den oprindelige køber, er senere
købere af leverancen, herunder entreprenører og
bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse
direkte krav mod Lacuna, såfremt den oprindelige køber
måtte have et krav mod Lacuna.
9. ANSVAR FOR FORSINKELSE

Lacuna’s ansvar

8. ANSVAR FOR MANGLER

Lacuna er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne
forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets
gang, der bevirkes uden egen skyld, ved forhold over
hvilke Lacuna ikke er herre, f.eks. som anført under
Force majeure.

Mangelgennemgang

Erstatning ved forsinkelse

Køber skal undersøge leverancen ved modtagelsen.
Mangler, der opdages, eller burde være opdaget i
forbindelse med denne undersøgelse, eller som
opdages senere, skal straks og senest 7 dage efter
manglen er eller burde være konstateret meddeles
skriftligt til Lacuna. Køber kan under ingen
omstændigheder gøre mangler gældende over for
sælger senere end 1 år fra varens levering.

Såfremt Lacuna efter foranstående regler er ansvarlig,
betales erstatning efter dansk rets almindelige
erstatningsregler, dog således at Lacuna aldrig kan
gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab.

Afhjælpning af mangler
Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan
køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser
gældende i den anførte rækkefølge.
a) Lacuna foretager udbedring af mangler uden udgift
for køber.
b) Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager Lacuna en
omlevering.
c) Såfremt Lacuna ikke foretager udbedring eller
omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve
handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.
d) Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i
henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog
således, at Lacuna aldrig kan gøres ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Force majeure
Lacuna er endvidere – uanset ovenstående – aldrig
ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende
forstyrrelser, der bevirkes uden Lacuna’s skyld, ved
forhold over hvilke Lacuna ikke er herre, f.eks. krig,
ildsvåde, strejker, import-, og eksportrestriktioner,
lockouter, mangel på transportmidler samt usædvanlige
naturbegivenheder.
Det præciseres at manglende eller forsinkede
leverancer af materialer fra Lacunas underleverandører
betragtes som force majeure

Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år
efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår.

Leveringsfrist
Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og
denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er
køber berettiget til skriftligt over for Lacuna at kræve
levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor.
Denne frist skal være rimelig under hensyn til den
allerede indtrufne forsinkelse.

Fristoverskridelse
Såfremt Lacuna herefter undlader at træffe alle
nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden
for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til
ved skriftlig meddelelse til Lacuna at hæve handlen.
Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor
forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9. Lacuna’s
ansvar.
10. PRODUKTANSVAR
Lacuna er ansvarlig for produktskader efter dansk rets
almindelige regler, dog således at Lacuna’s
produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab.
Fraskrivelsen gælder dog ikke ved handlinger der
betragtes som grov uagtsomhed.
11. TVISTER
Alle tvister i anledning af aftaler med Lacuna afgøres
efter dansk ret og skal anlægges ved Lacuna’s
værneting. Købelovens bestemmelser finder anvendelse
i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende
salgs- og leveringsbetingelser eller den enkelte aftale i
øvrigt.
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