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1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 

For ethvert salg fra Lacuna A/S (herefter ”Lacuna”) til 

køber (”Køber”) er nedenstående almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser gældende, medmindre de udtrykkeligt 

er fraveget ved skriftlig aftale. Ved eventuel 

uoverensstemmelse med Købers generelle handelsvilkår 

eller forhold i Købers accept, går nedenstående salgs- og 

leveringsbetingelser forud. 

 

2. TILBUD & ACCEPT 

Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets 

datering, medmindre andet er anført i tilbuddet.  

Købet er endeligt, når Køber overfor Lacuna har bekræftet 

ordren ved et ’OK’.  

Det er til enhver tid Købers ansvar at sikre sig, at 

ordrebekræftelsen stemmer overens med det produkt, der 

ønskes bestilt. 

3. SALGSGENSTANDEN 

Salgsgenstanden udgør et individualiseret, 

specialproduceret bestillingskøb fremstillet efter Købers 

specifikationer. 

Lacuna har ret til, uden varsel, at foretage ændringer i 

varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt 

ændrer produktets egenskaber og anvendelighed. 

4. KØBESUMMEN 

Alle anførte priser er ekskl. moms og leverings-

omkostninger. 

5. ANNULERING 

Når en bindende købsaftale er indgået, jf. pkt. 2, har Køber 

ikke ret til hverken helt eller delvist at annullere ordren.  

6. LEVERINGSSTED OG -TIDSPUNKT 

Ordrebekræftelsen indeholder angivelse af sted og 

vejledende tidspunktet for levering. Risikoens overgang 

finder sted i det øjeblik, at varen stilles til rådighed til 

Købers afhentning på Lacunas adresse. 

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. En sådan 

udskydning kan ikke anses for forsinkelse fra Lucanas side. 

6.1 Lagerleje 

Såfremt Købers forhold bevirker, at der ikke kan ske 

levering, henstår varerne for Købers regning og risiko på 

Lacunas lager. Lacuna er da berettiget til at opkræve en 

rimelig lagerleje. 

6.2 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. 

7. BETALING 

Købet er som udgangspunkt et kontantkøb, medmindre 

andet er aftalt. Det bemærkes, at der for Købere, der ikke 

er faste kunder, typisk aftales forudbetaling inden levering. 

Køber kan ikke foretage modregning i købesummen ved 

krav hidrørende fra andre retsforhold, og Køber kan ikke 

udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af 

forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den 

konkrete leverance. 

7.1 Morarenter og rykkergebyr ved forsinket betaling 

Sker betaling ikke rettidigt beregnes 100,00 kr. i 

rykkergebyr pr. fremsendt rykker, samt 10% morarente pr. 

påbegyndt måned fra forfaldsdato. 

Ved indbetaling efter forfald vil morarenter og 

rykkergebyrer blive udlignet først. 

8. EJENDOMSFORBEHOLD 

Lacuna bevarer den fulde ejendomsret til leverancen indtil 

hele købesummen, inkl. eventuelle renter og andre 

omkostninger, er betalt af Køber. 
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9. MANGLER 

9.1 Monteringsforskrifter 

Lacuna påtager sig intet ansvar, hvor Lacunas produkter 

ikke er monteret, vedligeholdt, anvendt, tilsluttet eller 

lignende, i overensstemmelse med Lacunas forskrifter 

og/eller specifikationer for samme. 

Forskrifterne kan til enhver tid findes Lacunas hjemmeside 

eller kan til enhver tid udleveres ved henvendelse hos 

Lacuna. 

9.2 Afhjælpning af mangler 

Da salgsgenstanden udgør et individuelt specialproduceret 

bestillingskøb efter Købers specifikationer, tilkommer der 

Lacuna en udvidet afhjælpningsret. Dette gælder også 

efter, at der er sket levering, hvorfor forsinkelse i et sådant 

tilfælde aldrig kan anses for væsentlig. 

Lacunas afhjælpningsret går forud for Købers eventuelle 

krav om omlevering og ophævelse.  

9.3 Reklamationsfrist 

Mangler, der opdages, eller burde være opdaget i 

forbindelse med den undersøgelse, som ordentlig 

forretningsbrug kræver, skal Køber straks og senest 7 dage 

efter manglen er eller burde være opdaget, give skriftlig 

meddelelse til Lacuna om.  

Den absolutte reklamationsfrist fastsættes til 1 år fra 

levering.  

10. ERSTATNINGSANSVAR 

Lacuna er under ingen omstændigheder 

erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, 

tabte besparelser eller andre indirekte tab eller 

følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller 

manglende mulighed for at anvende dette, uanset om 

Lacuna er blevet informeret om sådanne kravs mulighed, 

eller for krav for Køber vedrørende krav fra tredjemand. 

10.1 Eksport 

Køber bærer alene ansvaret for, at salgsgenstanden lovligt 

kan benyttes i Købers hjemland og til de af Køber 

forudsatte formål, herunder for produkternes eventuelle 

godkendelse fra offentlige myndigheder. 

 

11. FORCE MAJEURE 

Indtræder der efter aftalens forhold begivenheder af 

udsædvanelig art, som hindrer, besværliggør eller fordyrer 

aftalens opfyldelse og ligger disse uden for parternes 

kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikter 

(strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, 

terrorhandlinger, indre uroligheder, vejrlig og 

naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlige 

beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af 

den almindelig samfærdsel, herunder energiforsyning, 

væsentlig pris- og /eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, 

produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes 

forhold, der ikke kan bebrejdes Lacuna, samt indtrædelse 

af force majeure og /eller hard ship hos relevante 

underleverandører, skal Lacuna være berettiget til at blive 

frigjort for sine forpligtelser i henhold til denne aftale, uden 

at Køber af denne årsag kan gøre misligholdelsesbeføjelser 

gældende overfor Lacuna.   

12. LOVVALG OG VÆRNETING 

Alle tvister i anledning af aftaler med Lacuna afgøres efter 

dansk ret og skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i 

København.  

14. IKRAFTTRÆDEN 

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er 

gældende fra og med d. 5. oktober 2022 og erstatter 

tidligere salgs- og leveringsbetingelser fra april 2017. 

Lacuna A/S, Industrivej 2, 5550 Langeskov 

CVR: 30545249 

 

 

 

 


