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Salgs- og leveringsbetingelser
Nordisk Wavin A/S

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle 
købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser er ikke en del af parternes aftalegrundlag, med mindre andet er 
skriftlig aftalt.

Juni 2019

§ 1. Tilbud og antagelse af ordrer

Tilbud fra Nordisk Wavin A/S er uden forbindende, med min-

dre andet er skriftligt tilkendegivet.

Har Nordisk Wavin A/S afgivet skriftligt tilbud, der ikke angiver

nogen acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis overensstemmende 

skriftlig accept ikke er kommet frem til Nordisk Wavin A/S senest 

5 uger fra tilbuddets dato.

Ordrer er først bindende antaget af Nordisk Wavin A/S, når de

er skriftligt bekræftet eller effektueret.

Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varers

mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes inden

varens brug. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun

bindende for Nordisk Wavin A/S, når de udtrykkeligt er anført i

ordrebekræftelsen.

Nordisk Wavin A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller 

oplysninger i udleveret skriftligt materiale om varerne, udarbejdet 

af Nordisk Wavin A/S’ leverandører. Det gælder enhver form for 

salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledninger m.v.

§ 2. Priser

Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker leverancer til de på

leveringstidspunktet af Nordisk Wavin A/S fastsatte priser, der

er i danske kroner samt er ex. fragt, emballage og eventuel

merværdiafgift.

For alle ordre under kr. 2.000,00 ex. moms beregnes et

ekspeditionsgebyr på kr. 250,00 ex. moms.

§ 3. Betalingsbetingelser

Alle betalinger skal ske senest 30 dage netto.

Ved betaling efter udløbet af nævnte frist, beregnes der en

morarente på 2 % pr. måned indtil betaling sker. Tilskrevne

renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al

anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Hvis der ikke sker rettidig betaling for en leverance, er Nordisk

Wavin A/S, uden at dette pådrager Nordisk Wavin A/S erstat-

ningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer 

til kunden, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sam-

menhæng.



§ 4. Levering og forsendelse

Levering sker ab fabrik.

Kranleverance: Aflæsning med kran ved vognside faktureres

til kr. 990,00 ex. moms pr. leverance. Maksimal én aflæsning

pr. bil pr. adresse pr. leverance. Øvrige aflæsninger faktureres

efter regning.

Hvis kundens forhold medfører, at levering ikke kan ske som

aftalt, har Nordisk Wavin A/S ret til at foretage fakturering, som

om levering var sket til aftalt tid.

Leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker,

Nordisk Wavin A/S påtager sig dog ingen forpligtelser med

hensyn til nøjagtigt at overholde ønskede leveringstider.

Efter kundens anmodning foranlediger Nordisk Wavin A/S for

kundens regning og risiko varerne transporteret til ethvert af

kunden anvist sted overalt i Danmark, hvortil der er farbar vej.

§ 5. Returnering

Returnering af fejlfri varer kan kun ske efter særlig aftale.

§ 6. Forsinkelse

Er der ikke aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og har levering

ikke fundet sted inden 1 måned efter, at ordren er endeligt

antaget af Nordisk Wavin A/S, er kunden berettiget til ved

skriftlig meddelelse til Nordisk Wavin A/S at tilkendegive, at

ordren annulleres, hvis levering ikke finder sted inden 14 dage

efter Nordisk Wavin A/S’ modtagelse af meddelelsen. Sker

levering ikke inden 14 dagesfristens udløb, anses ordren som

annulleret uden erstatningsansvar for nogen af parterne.

Er der aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og har Nordisk

Wavin A/S overskredet dette - uden at der foreligger force

majeure, se § 12 - og leverancen fortsat ikke leveres, kan

køber skriftligt kræve levering og fastsætte en sidste rimelig

frist, som ikke kan være kortere end inden udløbet af 3 arbejds-

dage (heri ikke indregnet lørdag) fra Nordisk Wavin A/S’

modtagelse af det skriftlige påkrav. Efter udløbet af denne frist

kan kunden - medmindre han bærer ansvaret for forsinkelsen

- skriftligt annullere aftalen for så vidt angår den forsinkede del

af leverancen. Annullation sker i så fald uden erstatningsansvar 

for Nordisk Wavin A/S.

Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser på grund af

forsinkelse end foranstående sammenholdt med § 9 og 12.

§ 7. Mangler

Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabri-

kations- og materialefejl ved de leverede varer samt levering

af for ringe mængde, hvor kunden må gå ud fra, at det, som er

leveret, er ment at skulle tjene som fuldstændig opfyldelse af

aftalen.

Det forhold, at de leverede varer ikke opfylder specielle –

oplyste eller uoplyste – krav fra kundens side, anses ikke for

at udgøre en mangel ved varen. Kunder bør derfor altid på

forhånd undersøge og sikre sig, at varen eller varerne faktisk

kan opfylde sådanne krav.

Kunden skal, så snart det er muligt, foretage en rimelig under-

søgelse af varerne.

Mangler, som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse, 

kan alene gøres gældende, hvis kunden reklamerer herover 

direkte til Nordisk Wavin A/S inden 8 dage fra varens mod-

tagelse. For det tilfælde, at manglen består i levering af for

ringe mængde, skal kunden reklamere straks efter leveringen

for at kunne gøre manglen gældende.

Ved synlige mangler og transportskader skal kunden endvidere 

påtegne eventuelt fragtbrev/reklamere straks.

Mangler, der ikke ville kunne opdages ved en undersøgelse

som ovenfor nævnt, skal kunden reklamere over straks kunden

opdager disse. Skriftlig reklamation skal under alle omstæn-

digheder foreligge inden 2 år efter leveringen.

I det omfang de varer, som er omfattet af en leverance, i

senere omsætningsled anvendes til udførelse af en entreprise,

som er aftalt i henhold til AB 92, uden at AB 92, § 10, stk.

4 er undtaget, og hvis leverancen vedrører byggemateriale

eller andre leverancer omfattet af AB 92 § 10, stk. 4, er den i

foregående afsnit nævnte frist på 5 år fra byggeriets aflevering,

dog højst 6 år fra overgivelsen af materialerne til kunden.

Foranstående gælder dog ikke, hvis der er tale om anlægsar-

bejder, og entreprenøren i medfør af AB 92, § 36, stk. 3, nr. 2

kan undlade at opfylde bestemmelserne i AB 92, § 10, stk. 4

om leverandøransvar.



Ovennævnte vedrørende AB 92 § 10, stk. 4 finder kun anven-

delse, hvis det fremgår af enten tilbud eller ordrebekræftelse,

at varerne i leverancen skal anvendes til udførelse af en entre-

prise i henhold til AB 92.

Kunden har ikke andre mangelsbeføjelser end krav på afhjælp-

ning af manglerne foretaget snarest ved reparation på den for

Nordisk Wavin A/S billigste måde, omlevering eller efterlevering.

Kunden må kun selv iværksætte reparation uden forudgående

aftale med Nordisk Wavin A/S i tilfælde, hvor det er absolut

påkrævet for at undgå eller begrænse omfattende skade på

person eller gods.

Nordisk Wavin A/S kan betinge omleveringen af, at kunden

returnerer de defekte dele.

§ 8. Byggeleveranceklausul

I det omfang de varer, som er omfattet af en leverance, i 

senere omsætningsled anvendes til udførelse af en entreprise, 

som er aftalt i henhold til AB 92, uden at AB 92, § 10, stk. 4, er 

undtaget, gælder følgende:

Hvis det må anses som godtgjort, at krav vedrørende mangler,

som kan henføres til varer leveret af Nordisk Wavin A/S, ikke 

eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entre-

prenøren eller andre senere omsætningsled end Nordisk Wavin 

A/S, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende mod 

Nordisk Wavin A/S.

I så fald kan en tvist mod Nordisk Wavin A/S behandles ved

Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Foranstående gælder dog ikke, hvis der er tale om anlægsar-

bejder, og entreprenøren i medfør af AB 92, § 36, stk. 3, nr. 2

kan undlade at opfylde bestemmelserne i AB 92, § 10, stk. 4

om leverandøransvar.

Også i de tilfælde, som er omfattet af denne paragraf, kan

Nordisk Wavin A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det

omfang, Nordisk Wavin A/S’ egen leverance er mangelfuld,

og mangelskrav, kan endvidere kun gøres gældende i det

omfang det følger af Nordisk Wavin A/S’ eget kontraktforhold

til kunden, jf. herved § 7 og 9.

§ 9. Ansvarsbegrænsninger

Ansvar for serviceydelser.

I tilfælde hvor Nordisk Wavin A/S undtagelsesvist måtte udføre

en serviceydelse for kunden som ikke har direkte sammenhæng 

med en leveret vare, kan Nordisk Wavin A/S i intet tilfælde blive 

holdt ansvarslig for fejl eller mangler for de udførte service-ydelser. 

En serviceydelse anses alene for at have direkte sammenhæng 

med en leveret vare såfremt ydelsen er bestilt sammen med 

bestillingen af varen, eller såfremt Nordisk Wavin A/S skriftligt 

forudgående har accepteret en sådan sammenhæng, 

eksempelvis ved at opføre serviceydelserne på en ordre-

bekræftelse.

I tilfælde hvor en serviceydelse kan leveres i direkte sammen-

hæng med et produkt er Nordisk Wavin A/S’ ansvar begrænset 

til kundens direkte tab, som dog ikke kan overstige det laveste 

af følgende beløb:

 (a) Kontraktsummen forstået som den samlede pris  

  for varer og tjenesteydelser omfattet af den   

  pågældende kontrakt.

 (b) EUR 1.000.000,00.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser ved teknisk

vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra

tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken

Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar.

Ansvar for fejl eller forkerte oplysninger i skriftligt materiale.

Nordisk Wavin A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl

eller oplysninger i udleveret skriftlig materiale om varerne udar-

bejdet af Nordisk Wavin A/S’ leverandør. Det gælder enhver

form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledninger m.v.

Beløbsbegrænsning af ansvar i alle tilfælde.

I alle tilfælde, hvor Nordisk Wavin A/S pålægges ansvar – uanset 

årsag – gælder, at Nordisk Wavin A/S aldrig er ansvarlig for

driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller

andet indirekte tab samt dagbøder.

Nordisk Wavin A/S’ ansvar er begrænset til kundens direkte

tab, og kan ikke overstige det laveste af følgende beløb:



 (a) Kontraktsummen forstået som den samlede pris for  

  varer og tjenesteydelser omfattet af den pågældende  

  kontrakt, eller

 (b) EUR 1.000.000,00.

§ 10. Produktansvar

Uden for tilfælde som er omfattet af lov nr. 371 af 7. juni 1989

om produktansvar med senere ændringer, er Nordisk Wavin

A/S’ produktansvar begrænset som følger:

1) Nordisk Wavin A/S er kun ansvarlig for skader, som den solgte 

vare eller arbejdsydelse forvolder, hvis det dokumenteres, at 

skaden skyldes fejl begået af personer, som Nordisk Wavin 

A/S bærer ansvaret for.

2) Nordisk Wavin A/S er ikke ansvarlig for forurening af luft, 

jord eller vand samt igennem luft, jord eller vand forvoldt 

skade på ting, med mindre skaden som groft uagtsom kan til-

regnes en person, som Nordisk Wavin A/S bærer ansvaret for.

3) Nordisk Wavin A/S er ikke ansvarlig for skade på produkter,

hvori den solgte vare indgår. Dette gælder dog ikke, hvis 

skaden som groft uagtsom kan tilregnes en person, som Nordisk 

Wavin A/S bærer ansvaret for.

4) Delprodukter:

4A) Nordisk Wavin A/S påtager sig ikke ansvaret for skader på

gods, for det tilfælde, at den solgte vare bliver brugt til, indføjes 

i eller er en del af et andet færdigt produkt, som anvendes til 

drift af luftfartøj eller ved offshore-installationer. Dette gælder 

dog ikke, hvis skaden som groft uagtsom kan tilregnes en 

person, som Nordisk Wavin A/S bærer ansvaret for.

4B) For øvrige skader som forvoldes af et produkt, hvori Nordisk 

Wavin A/S’ produkter indgår som et delprodukt er Nordisk

Wavin A/S ikke ansvarlig. Nordisk Wavin A/S er dog ansvarlig, 

såfremt det bevises, at defekten skyldes en fejl begået af en 

person, som Nordisk Wavin A/S bærer ansvaret for, og at 

defekten ikke skyldes udformningen af det produkt, i hvilket 

delproduktet indgår eller anvisninger er givet af den, der har 

fremstillet det færdige produkt.

5) Nordisk Wavin A/S er ikke ansvarlig for skader, som opstår

som følge af, at Nordisk Wavin A/S’ produkter skal være i 

overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af 

offentlige myndigheder.

6) Nordisk Wavin A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab,

avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

7) I den udstrækning Nordisk Wavin A/S måtte blive pålagt

produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at

holde Nordisk Wavin A/S skadesløs i samme omfang, som

Nordisk Wavin A/S’ ansvar er begrænset i det foregående.
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7A) Hvis tredjemand fremsætter krav mod Nordisk Wavin A/S

eller kunden om erstatningsansvar i henhold til denne para-

graf, skal vedkommende straks underrette den anden part.

7B) Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme dom-

stol, som behandler erstatningskravet mod Nordisk Wavin A/S 

vedrørende skader hidhørende fra det solgte.

§ 11. Tredjemands rettigheder

Nordisk Wavin A/S er i intet tilfælde ansvarlig overfor kunden

for krænkelser af tredjemands rettigheder, herunder - men ikke

begrænset til - kundens eventuelle krænkelser ved anvendelse

af Nordisk Wavin A/S’s produkter.

Såfremt kunden anvender Nordisk Wavin A/S’ produkter på en

måde der krænker tredjemands rettigheder skal kunden holde

Nordisk Wavin A/S skadesløs for ethvert krav som tredjemand

måtte rette mod Nordisk Wavin A/S.

§ 12. Ansvarsfrihed (force majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de

forhindrer rettidig eller mangelfri leverance fra Nordisk Wavin

A/S’ side eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør,

uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende

militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner,

im- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstæn-

digheder af tilsvarende karakter uden for Nordisk Wavin A/S’

herredømme, hvad enten de gør sig gældende hos Nordisk

Wavin A/S selv eller hos Nordisk Wavin A/S’ leverandører. 

Opregningen er ikke udtømmende.

I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4

måneder, har begge parter ret til at annullere handlen og kan

ikke kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller

indirekte tab i den forbindelse.
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§ 13. Værneting m.v.

Enhver tvist mellem Nordisk Wavin A/S og kunden afgøres

efter dansk ret, uanset om danske lovvalgsregler måtte føre til,

at et andet lands ret skulle være gældende.

Den afgøres ved retten i Århus uden hensyn til, hvor kunden

bor eller opholder sig, for så vidt den ikke i med-før § 9 skal

afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Nordisk Wavin A/S kan dog i ethvert tilfælde forlange, at

tvisten skal afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægs-

virksomhed.

Et eventuelt syn og skøn foretages efter reglerne i almindelige

betingelser for arbejder og leverancer 1992 (AB 92) § 45.
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Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) 
specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens 
udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den 
gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet 
og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget 
ansvar for. © 2019 Wavin
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of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
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To Advance Life Around the World.
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