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1. Anvendelse og gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Walltec A/S (herefter benævnt 

”Walltec”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

Salgs- og leveringsbetingelserne indeholder de vilkår, som Walltec benytter ud over, hvad der følger af gældende 

dansk lovgivning.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Walltec er først bundet af en aftale om leverance, når der er udstedt skriftlig ordrebekræftelse.

Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varernes mål, vægt og særlige 

egenskaber i øvrigt er kun bindende for Walltec, når disse er anført i ordrebekræftelsen. 

Eventuel bistand ved teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken 

Walltec ikke påtager sig erstatningsansvar. 

Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages forbehold for eventuelle farveforskelle 

mellem vareprøver og endeligt leverede varer.

3. Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) medmindre andet fremgår af prisliste eller tilbud. Alle priser er eksklusiv moms. 

Prislister kan til enhver tid ændres uden varsel.

Købesummen for leverancen er anført i ordrebekræftelsen. Hvor det af Walltecs prisliste eller tilbud fremgår, at en 

vare ikke er en lagervare, tages forbehold for prisændringer hos Walltecs leverandør, og den endelige pris fremgår 

af faktura.

Eventuelle oplyste fragtrater er alene vejledende og ikke bindende for Walltec. Ændringer i fragtrater og offentlige 

afgifter af enhver art, herunder moms, import- og eksportafgifter samt told, som indtræffer efter vor ordre-

bekræftelse, må bæres af køber.

Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er de kurser, Walltec har kalkuleret med, anført i tilbuddet og/

eller ordrebekræftelse. Eventuelle ændringer i valutakurserne, som indtræder efter vor ordrebekræftelse, og inden 

købers indbetaling, er for købers regning.
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4. Levering

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, og en eventuel overskridelse af den anførte 

leveringstid berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

Hvor intet andet er anført, sker leveringen for købers regning. Hvis der er truffet aftale om levering på købers plads, 

eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan 

køre uden fare for at køre fast. 

Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads, eller andet af køber anvist leveringssted afholdes af 

køber, ligesom køber må afholde eventuelle omkostninger som følge af, at han ikke kan modtage varerne på det 

aftalte leveringssted. 

5. Betaling

Hvor intet andet er anført skal betaling til Walltec ske senest 30 dage efter levering.

Hvis en levering forsinkes som følge af købers forhold, regnes betalingsfristen på 30 dage fra det tidspunkt, hvor 

Walltec kunne have leveret varen.

Overskrides betalingstidspunktet, forrentes Walltecs tilgodehavende inkl. moms med 2,0 % pr. måned. Renten 

tilskrives pr. påbegyndt måned med 2,0 % af det til enhver tid skyldige beløb inkl. tidligere tilskrevne renter.

6. Ejendomsforbehold

Hvor køber får kredit med betaling, sker leveringen med ejendomsforbehold, således at Walltec bevarer ejen-

domsretten til de solgte varer, indtil køber har betalt købesummen fuldt ud. 

Som følge heraf er kunden ikke berettiget til at overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over de solgte 

varer, før købesummen er betalt fuldt ud.

7. Garanti

Walltec yder ingen garanti på de leverede varer medmindre andet fremgår af produktinformation eller er skrift-ligt 

aftalt mellem Walltec og køber. 

I det omfang Walltec har afgivet en garanti, er garantien altid underlagt Walltecs garanticertifikat for det konk-

rete produkt. Det til enhver tid gældende garanticertifikat findes på Walltecs hjemmeside.
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8. Undersøgelsespligt

Køber er forpligtet til at undersøge varerne straks efter modtagelsen af en leverance.

9. Reklamation og mangler

Reklamationer over synlige mangler, herunder mængdeafvigelse samt farve- og størrelsesvariationer, der er eller 

burde have været opdaget ved købers undersøgelse i henhold til punkt 8.1, må fremsættes straks og se-nest 8 dage 

efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge.

Ved øvrige mangler, herunder skjulte fejl, skal der reklameres straks efter at køber har eller burde have opdaget 

manglen og senest 1 år efter leveringen. 

Såfremt en vare er behæftet med en mangel, er vi berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering efter vores 

valg.  

10. Ansvar for mangler og produktansvar

Walltec er alene erstatningsansvarlig for mangler, der skyldes fejl eller forsømmelser hos Walltec, og alene for 

dokumenterede, direkte tab. Walltec er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, dagbøder eller andre 

indirekte tab.

Walltecs eventuelle ansvar for mangler ved en leverance er begrænset til købesummen for den pågældende 

leverance.

Walltec er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes fejl eller forsømmelser hos vore leverandører.

Kunden er ansvarlig for at undersøge og sikre, at de af Walltec leverede varer kan anvendes som forudsat af kunden.  

Walltec er kun ansvarlig for skader, som er forvoldt af varer leveret af Walltec, i det omfang skaden skyldes grov 

uagtsomhed fra Walltecs side. Køber skal fremsætte krav om erstatning inden for 1 år efter levering fra Walltec og 

kun med op til 2.000.000 kr. pr. skade, medmindre andet følger af lov om produktansvar. 

I tilfælde hvor Walltec er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, 

fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
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Fremsætter tredjemand krav mod Walltec om erstatning for skader forvoldt af varer, Walltec har leveret til en 

køber, er køber forpligtet til at holde Walltec skadesløs herfor, i det omfang kravet overstiger Walltecs ansvar i 

henhold til ovenstående bestemmelser. Uanset punkt 15.2 er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme 

domstol, som behandler erstatningskrav mod Walltec fremsat af tredjemand. 

11. Udvidet ansvar for mangler ved statslig og statslig støttet byggeri

Ved materialeleverancer til statslig og statsstøttet byggeri gælder desuden følgende regler:

Walltecs ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. 

Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det 

anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor van-skelighed - kan 

gennemføres mod Walltecs køber, eller mod Walltecs efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan 

gøres gældende direkte mod Walltec.

Også i sådanne tilfælde kan Walltec kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, vor egen leverance er 

mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af leverandørens eget kontraktforhold mod lever-andørens 

køber. 

Walltec anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i 

anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles af Voldgiftretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

For så vidt angår leverancer til godkendte forhandleres lagre er ovennævnte 6 års ansvar udvidet til 7 år. Såfremt et 

anerkendt mangelansvar resulterer i en afhjælpning, skal denne afhjælpning betragtes som opfyldelse af ansvar.

En forudsætning for, at Walltec kan indgå i den udvidede, og i hvert enkelt tilfælde skriftligt aftalte ansvarsperi-ode 

er, at Walltecs leverandør dokumenterer indeståelse for et udvidet ansvar.

12. Annullering og ændring af ordrer

Køber har alene ret til at annullere eller ændre en ordre efter aftale med Walltec. Walltec kan til enhver tid afvise 

at acceptere købers annullation eller ændring. Supplerende levering sker i henhold til disse almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser, og en aftale om supplerende levering er kun bindene for Walltec efter udst-edelse af en 

særskilt ordrebekræftelse, jf. punkt 2.1.   
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Hvor det af Walltecs prisliste eller tilbud fremgår, at en vare ikke er en lagervare, er Walltec berettiget til at 

annullere en udstedt ordrebekræftelse eller efterfølgende ændre leveringstidspunktet, hvis Walltecs leverandør 

ikke kan honorere ordren. 

13.

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varerne skal 

være ubrugte i mangelfri stand og i original emballage. Varer, der ikke er lagervarer, tages ikke retur.

For varer returneret i overensstemmelse med punkt 13.1 krediteres køber med fradrag af 15 % af prisen eksklu-siv 

moms.  

Returnerbar emballage, der returneres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra levering har fundet 

sted, krediteres køber med det fakturerede beløb med fradrag af returneringsomkostninger 

14. Force Majeur

Walltec er berettiget til at annullere en ordre, for så vidt som og i det omfang Walltec er forhindret i at levere 
varerne som følge af, at der indtræder en begivenhed, som ligger uden for Walltecs kontrol, og som var ufo-
rudsigelig på tidspunktet for udstedelse af ordrebekræftelsen (herefter ”Force Majeure”).

Hver part dækker egne omkostninger som følge af Force Majeure.

15. Lovvalg og værneting

Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver aftale om leverance fra Walltec er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Walltec og køber, skal afgøres ved de almindelige danske domstole med 

retten i Esbjerg som første instans.
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Walltec A/S
Nørregade 15
6622 Bække

info@walltec.dk
www.walltec.dk

Ring og hør mere på
++45 4698 0808
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