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Salgs- og leveringsbetingelser fra Tjæreborg Industri A/S – 19/1.
1. Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer og ydelser.
1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer
og ydelser fra Tjæreborg Industri A/S, med mindre andet skriftligt er anerkendt
af Tjæreborg Industri A/S.
1.2. Tjæreborg Industri A/S benævnes efterfølgende som TI.
2. Definitioner.
2.1. I nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal følgende udtryk forstås på
følgende måde:
2.1.1. Ved leverance forstås den fysiske levering af materialer og produkter.
2.1.2. Ved ydelse forstås en ikke fysisk leverance så som rådgivning,
projektering, montagearbejde, idriftsættelse, justering, servicearbejde og
reparation m.v.
2.1.3. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås leverancer/ydelser af bygninger og
disses fundering, fundamenter for udendørs tekniske installationer,
udgravningsarbejder samt ledninger for el, fjernvarme, gas, olie, kloak og vand,
som nedgraves/-lægges i jorden/undergrunden. Alle andre leverancer/ydelser,
herunder tekniske installationer inde i bygninger og udendørs, er således ikke at
forstå som bygge og anlægsarbejder.
3. Tilbud.
3.1. Hvis TI har afgivet tilbud på en leverance/ydelse, er tilbuddet gældende i 21
dage fra tilbuddets datering, hvorefter tilbuddet må anses for bortfaldet, med
mindre det forinden er accepteret. Indtil Køberens accept er modtaget hos TI, er
TI berettiget til uden begrundelse, at tilbagekalde eller ændre tilbuddet.
3.2. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i
leveringstiden fra leverandører og underentreprenører.
3.3. Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af
omstændigheder, der indtræffer inden accept, optages der forhandling om
ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder TI
sig ret til helt eller delvist at træde tilbage fra tilbuddet.
4. Aftalegrundlag.
4.1. For aftaler, der alene omfatter rådgivning og/eller projektering af økonomisk
eller teknisk art, er ABR Forenklet gældende som grundlag for aftalen. For alle
øvrige leverancer/ydelser er AB Forenklet gældende som grundlag for aftalen.
4.2. Afvigelser fra ABR Forenklet eller AB Forenklet, som fremgår af
nærværende salgs- og leveringsbetingelser, af tilbuddet eller af aftalen har
forrang frem for ABR Forenklet og AB Forenklet, også selvom det ikke tydeligt
og udtrykkeligt er angivet på hvilke punkter der er afvigelser i forhold til hhv.
ABR Forenklet og AB Forenklet.
4.3. Såfremt aftalen indeholder leverancer/ydelser angående gasmotoranlæg, er
den seneste udgave af Brancheforening for Decentral Kraftvarmes
standardforbehold gældende. Afvigelser fra disse standardforbehold, som
fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, af tilbuddet eller af
aftalen har forrang frem for disse standardforbehold.
5. Leverancens/ydelsens omfang.
5.1. Leverancer/ydelser er kun indeholdt i aftalen i det omfang, de udtrykkeligt er
specificeret i aftalen.
6. Beløbsangivelser.
6.1. Alle beløbsangivelser er eksklusiv moms og andre afgifter.
7. Regulering af ordresummen.
7.1. TI er berettiget til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som er
indtrådt efter tilbuddets afgivelse og frem til leverancens/ydelsens overtagelse.
Prisstigningerne skal være generelt forekommende og skal fremgå af officielt
materiale, eller i mangel heraf, kunne dokumenteres på anden måde.
Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% på den enkelte
leverance/ydelse, men samtidig også overstiger 0,5% af den samlede ordresum
på tilbudsdagen.
7.2. TI er berettiget til godtgørelse for stigninger i offentlige afgifter, herunder
toldsatser m.v. efter tilbuddets afgivelse og frem til leverancens/ydelsens
overtagelse.
7.3. TI er berettiget til godtgørelse for dokumenterede omkostninger, som er en
følge af forhold nævnt under pkt. 14.
8. Køberens sikkerhedsstillelse.
8.1. Såfremt ordresummen overstiger DKK. 100.000 skal ikke offentlige Købere
senest 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse stille sikkerhed i form af
bankgaranti, kautionsforsikring eller anden betryggende sikkerhed for 30% af
ordresummen som sikkerhed for aftalens gennemførelse. Sikkerheden stilles
som en anfordringsgaranti.
8.2. Når TI har modtaget 70% af betalingen nedskrives sikkerhedsstillelsen
løbende i takt med, at den resterende betaling finder sted.
8.3. Såfremt Køberen undlader at opfylde sine forpligtigelser angående
sikkerhedsstillelse, er TI berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning.

9. Betalingsbetingelser.
9.1. Den aftalte ordresum forfalder til betaling 8 dage efter levering/overtagelse
pro rata pr. dellevering.
9.2. For aftaler, der indeholder ydelser gælder endvidere, at TI to gange hver
måned har ret til betaling for udførte leverancer/ydelser.
9.3. Såfremt TI eller TI's leverandører/underentreprenører har produceret
leverancer, som er klar til levering i henhold til den aftalte leveringstid, men
Køberen ikke er klar til at modtage leverancerne af årsager, som TI er uden
skyld i, betales acontobeløb for de producerede leverancer.
10. Ikke rettidig betaling.
10.1. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt.
modkrav, som TI ikke skriftligt har anerkendt.
10.2. Betaler Køberen ikke til aftalt tid, har TI fra forfaldsdagen krav på
morarente med en rentesats, som er den officielt fastsatte diskonto med et tillæg
på 9 procentpoint.
10.3. Såfremt Køberen ikke betaler til aftalt tid, har TI fra forfaldsdagen ret til:
10.3.1. at udskyde evt. manglende leverance/ydelse indtil betaling har fundet
sted og
10.3.2. at få tidsfristforlængelse svarende til tidsrummet for betalingens
forsinkelse.
10.4. Har Køberen ikke, inden 10 dage efter skriftligt påkrav om den manglende
betaling er afgivet, betalt det forfaldne beløb, er TI berettiget til, at ophæve
aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af Køberen for det tab, TI har
lidt.
11. Levering.
11.1. Normale lagervarer kan indtil levering mængdemæssig reguleres af
Køberen 5% op eller ned. Produkter, der ikke er normale lagervarer, er i den
angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse.
11.2. Ved leverance ab fabrik er leveringsstedet Køberens vogn på fabrik. TI
forestår læsningen. Levering anses at være sket, når læsningen har fundet sted.
11.3. Ved leverance frit på vogn, er Køberen forpligtet til at foretage aflæsningen
med eget mandskab og aflæsningsmateriel. Levering anses at være sket, når
vognen er nået til leveringsstedet.
11.4. Ved leverance frit på byggeplads, sørger TI for aflæsningsmateriel med
betjeningsmandskab for emner op til 2.500 kg. Køberen er pligtig til vederlagsfrit
at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt TI
forestår montagearbejdet af leverancen, sørger TI for aflæsning i sin helhed
uden de nævnte begrænsninger. Levering anses at være sket, når aflæsningen
har fundet sted.
11.5. Ved leverance frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær
brugsstedet/montagestedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt,
bæredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant,
vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er Køberens
ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.
11.6. Kræver Køberen, at levering skal ske udenfor normal arbejdstid, er TI
berettiget til godtgørelse af de hermed forbundne meromkostninger.
11.7. Vente- og aflæsningstid, der for leverancer af færdigbeton overstiger den i
prislisten anførte maksimale vente- og aflæsningstid, skal betales af Køberen
efter gældende prisliste. For øvrige leverancer frit på vogn og frit på byggeplads
skal vente- og aflæsningstid, der overstiger en time, betales af Køberen, med
mindre TI er årsag til forsinkelsen.
11.8. Med mindre andet er aftalt, er levering ab fabrik (Ex Works INCOTERM
2010).
12. Ydelser.
12.1. Såfremt aftalen indeholder montagearbejde vil TI's repræsentant
(montageleder) koordinere montagearbejdet, men vil ikke dagligt være tilstede
på montagepladsen.
12.2. Kræver Køberen, at ydelser skal ske udenfor normal arbejdstid, er TI
berettiget til godtgørelse af de hermed forbundne meromkostninger.
12.3. Ventetid i forbindelse med ydelser skal betales af Køberen, med mindre TI
er årsag til forsinkelsen.
12.4. Køberen må forvente gener og driftsforstyrrelser i forbindelse med
udførelse af ydelser.
13. Leveringstid/leveringstidsplan.
13.1. Såfremt aftalen ikke indeholder nødvendige oplysninger om
leveringstidsplan, skal der ved dennes udformning tages produktions- og
montagemæssige hensyn efter aftale med TI.
13.2. Viser Køberen sig ikke i stand til at modtage en leverance til aftalt tid, kan
TI kræve, at der for Køberens regning og risiko oprettes et mellemlager.
Levering anses at være sket, når leverancen er ankommet til mellemlageret.
13.3. Såfremt aftalte leveringstider/tidsplaner, uanset årsag, rykkes ud i
fremtiden, skal tages hensyn til 1 uges ferie i forbindelse med påsken, 3 ugers
ferie i forbindelse med sommerferien og 1 uges ferie i forbindelse med julen.
14. Forsinkelse.
14.1. TI har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse der skyldes:
14.1.1. forhold, for hvilke TI ikke er ansvarlig, f.eks. uroligheder, oprør, krig,
mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, usædvanlige
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naturbegivenheder, brand, eksplosion, strejker, lockout, tyveri, hærværk,
valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, svigt af
materialeleverancer, svigt af transportmidler, offentlige påbud/forbud, force
majeure eller forhold der opstår hos TI's leverandører/underentreprenører, som
skyldes nogen af de ovenfor nævnte omstændigheder,
14.1.2. nedbør, lav/høj temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer
eller forsinker leverancen/ydelsen, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt
større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,
14.1.3. at nødvendige og anmærkningsfrie myndighedsgodkendelser/-tilladelser
ikke foreligger som forudsat i tidsplanen,
14.1.4. at nødvendige tekniske specifikationer fra Køberen ikke foreligger som
forudsat i tidsplanen,
14.1.5. ændringer i leverancen/ydelsens art og omfang, som kræves af
Køberen,
14.1.6. Køberens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,
14.1.7. offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes TI's egne forhold, eller
14.1.8. svigt af specifikke underleverancer, jf. pkt. 20.1.
14.2. Ved forlængelse af tidsfrister er pkt. 13.3. gældende.
15. Erstatning og/eller bod for forsinkelse.
15.1. Køberen er forpligtiget til skriftligt at gøre TI opmærksom på en evt.
forsinkelse senest 1 uge efter den dagbodgivende termin er overskredet. I
modsat fald udskydes Køberens ret til erstatning og/eller bod for forsinkelse.
15.2. Erstatning og/eller bod for forsinkelse kan højst, pr. hele arbejdsuges
forsinkelse, udgøre 0,5% af den del af ordresummen, som dækker den del af
leverancen/ydelsen, der på grund af forsinkelsen ikke kan bruges som forudsat.
15.3. Den samlede erstatning og/eller bod for forsinkelse kan højst udgøre 7,5%
af den del af ordresummen, som dækker den del af leverancen/ydelsen der, på
grund af forsinkelsen, ikke kan bruges som forudsat.
16. Overtagelse.
16.1. Såfremt aftalen kun indeholder leverancer anses Køberen at have
overtaget leverancen ved levering.
16.2. Såfremt aftalen indeholder ydelser anses Køberen at have overtaget
leverancen/ydelsen så snart leverancen/ydelsen er klar til ibrugtagning, uanset
der resterer mindre justeringer og komplementeringer af leverancen/ydelsen.
16.3. Før overtagelse af leverancen/ydelsen har Køberen ikke ret til at tage
leverancen/ydelsen eller nogen del heraf i brug. Såfremt Køberen tager
leverancen/ydelsen eller nogen del heraf i brug uden dette skriftligt er anerkendt
af TI, anses Køberen herved for at have overtaget leverancen/ydelsen.
16.4. Når overtagelse er sket, foreligger leverancen/ydelsen for Køberens
regning og risiko.
17. Ansvar for mangler.
17.1. TI er forpligtiget til at afhjælpe mangler, som viser sig inden 1 år efter
levering/overtagelse.
17.1.1. For ydelser af servicearbejder og reparationer er
afhjælpningsforpligtigelsen begrænset til mangler, der viser sig inden 3 måneder
efter levering/overtagelse.
17.1.2. For leverancer/ydelser af bygge- og anlægsarbejder er
afhjælpningsforpligtigelsen jf. pkt. 17.1 udvidet til 5 år efter levering/overtagelse.
17.1.3. For leverancer/ydelser af betonvarer, betonelementer og færdigbeton er
afhjælpningsforpligtigelsen jf. pkt. 17.1 udvidet til 5 år regnet fra afleveringen af
det byggeri, hvori leverancen indgår, dog maksimalt 6 år efter levering til
Køberen.
17.2. TI er kun forpligtiget til at afhjælpe mangler på leverancer/ydelser, der
præsteres af TI. Evt. køberleverancer/-ydelser er således undtaget.
17.3. Brugte leverancer leveres i den stand, som de har ved levering. TI er ikke
forpligtiget til at afhjælpe mangler på brugte leverancer.
17.4. TI’s forpligtigelse til at afhjælpe mangler er betinget af:
17.4.1. at leverancen/ydelsen anvendes, hvortil den er formålsbestemt,
17.4.2. at der gennemføres nødvendig service og vedligehold af
leverancen/ydelsen, og
17.4.3. at påberåbelse af mangler sker skriftligt og straks efter, at Køberen er
eller burde være opmærksom på manglen, med angivelse af manglens art og
omfang.
17.5. Afhjælpning af mangler sker ved reparation eller omlevering efter TI's valg.
Afhjælpningen af mangler omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte
forbundet med en opstået mangel. Alle andre omkostninger og risici, der er
forbundet med en opstået mangel herunder transport, ventepenge, diæter, kost,
logi samt omkostninger og risici ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af
defekte dele er således TI uvedkommende.
17.6. TI's mangelafhjælpning omfatter ikke omkostninger i forbindelse med:
17.6.1. fejlfinding, såfremt fejlen ikke skyldes materiale- eller produktionsfejl
omfattet af mangelansvaret,
17.6.2. skade som følge af misligholdelse, brand, eksplosion, vandskade,
reparationer og serviceeftersyn udført af tredjemand samt manglende
modificering af anlægget, efter TI's anvisninger og
17.6.3. levering/udskiftning/reparation af sliddele.
17.7. Løbende teknologisk udvikling kan ikke medføre krav om
ændring/omlevering af tidligere leverancer/ydelser.
17.8. Såfremt der i Køberens forespørgsel/udbud er foreskrevet materialer
og/eller produkter af bestemt fabrikat, er TI's forpligtigelse til at afhjælpe mangler
herved betinget af, at denne forpligtigelse kan videreføres til leverandøren.
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17.9. TI kan ikke gøres ansvarlig for evt. tab, hverken direkte eller indirekte,
Køberen måtte blive påført som følge af mangler ved leverancen/ydelsen.
17.10. Der kan ikke gøres krav gældende mod TI i anledning af mangler, der
først viser sig efter udløbet af fristerne i pkt. 17.1 til og med pkt. 17.1.3.
17.11. I tilfælde, hvor der er ansvar for mangler, er TI's ansvar begrænset
således, at TI under ingen omstændigheder er ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab og andre indirekte tab. Erstatningsansvaret er beløbsmæssigt
begrænset til maksimalt at kunne andrage DKK. 2.500.000 for ydelser
vedrørende rådgivning og projektering. For andre leverancer/ ydelser er TI's
erstatningsansvar begrænset til maksimalt at kunne andrage DKK. 5.000.000.
Pålægges TI ansvar overfor tredjemand, er Køberen forpligtet til at
skadesløsholdelse TI i samme omfang som TI's ansvar er begrænset i henhold
til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
18. Produktansvar.
18.1. Med mindre andet følger lovgivningen, er TI ansvarlig for produktansvar i
henhold til almindelige erstatningsregler.
18.2. TI er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen/ydelsen på luftfartøjer,
dæmninger, atomreaktorer, skibsværfter, dokker, offshore aktiviteter, minedrift
og andre underjordiske arbejder med mindre det i aftalen tydeligt fremgår, at
leverancen/ydelsen vil blive brugt i nævnte forbindelser.
18.3. TI er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab og andre indirekte tab. TI's erstatningsansvar for skader, der ikke er
personskader og/eller forbrugertingskader, er begrænset til maksimalt at kunne
andrage DKK. 2.500.000 for ydelser vedrørende rådgivning og projektering. For
andre leverancer/ydelser er TI's erstatningsansvar begrænset til maksimalt at
kunne andrage DKK. 5.000.000.
19. Forsikring.
19.1. Såfremt aftalen indeholder ydelser, tegner og betaler Køberen som
minimum sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. Det forudsættes, at TI og
TI’s evt. underentreprenører medtages som sikrede på de af Køberen tegnede
forsikringer. Køberen skal udlevere en kopi af forsikringspolicen til TI. Selvrisiko
betales af Køberen.
19.2. Såfremt det er aftalt, at Køberen tegner og betaler en all-risk forsikring
eller en entrepriseforsikring, skal denne tegnes således, at LEG3-skader er
omfattet af forsikringen, og tegnes således at TI kan godkende betingelserne,
herunder, at selvrisikoen maksimalt udgør DKK. 25.000 for ikke varmt arbejde
og DKK. 100.000 for varmt arbejde.
19.3. Såfremt Køberen undlader at opfylde sine forpligtigelser, jf. pkt. 19.1 og
pkt. 19.2 angående forsikring, er TI berettiget til at ophæve aftalen og kræve
erstatning for sit tab.
20. Forhold angående leverandører og underentreprenører.
20.1. Ved svigt af specifikke underleverancer, der opstår på grund af forhold, for
hvilke TI er uden skyld, kan Køberen vælge enten at lade underleverancen udgå
af leverancen med dokumenteret reduktion i ordresummen, eller at lade TI
levere en erstatningsleverance med dokumenteret regulering af ordresummen.
21. Indbytning og udlejning.
21.1. Ved indbyttet, brugt materiel overgår risikoen først til TI ved materiellets
levering. Såfremt TI forestår demontagen, finder levering først sted, når
demontagen er afsluttet. Det påhviler Køberen at aflevere det brugte materiel i
samme stand, som det forefandtes på dagen for handlens indgåelse.
Vedligeholdelses- og evt. reparationsomkostninger indtil levering afholdes af
Køberen. Såfremt der i materiellet forefindes restgæld, påhviler det Køberen at
indfri den samlede restgæld inden levering til TI.
21.2. Ved udlejning er lejeren at forstå som Køberen, og Køberen er pligtig til
ved lejemålets ophør at tilbagelevere det udlejede i samme stand som ved modtagelsen, uden anden forandring og forringelse end den, som er den regelmæssige følge af den ham indrømmede brug. Løbende drifts- og vedligeholdelses
omkostninger er således for Køberens regning.
21.3. Ved udlejning er Køberen ansvarlig for enhver skade, som forvoldes af det
udlejede.
21.4. Ved udlejning må det udlejede ikke sælges, pantsættes eller videre udlejes
til tredjemand.
22. Fortrolighed.
22.1. Køberen og dennes rådgiver må ikke, uden skriftligt samtykke fra TI,
videregive kommercielle oplysninger samt anvisninger, tegninger og andre
tekniske dokumenter til tredjemand. Dette gælder dog ikke, i det omfang
sådanne oplysninger er nødvendige for, at Køberen kan opfylde sine
forpligtigelser ifølge aftalen eller er nødvendige for drift eller vedligeholdelse af
leverancen/ydelsen.
23. Køberens ophævelse af aftalen.
23.1. Køberen er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt der foreligger
væsentlige mangler i henhold til aftalen. TI skal forinden, ved et skriftligt varsel,
have en rimelig frist til at afhjælpe manglerne. Ønsker Køberen, efter fristens
udløb, at ophæve aftalen, skal dette meddeles TI skriftligt og være TI i hænde
inden overtagelsen. Efter overtagelsen kan aftalen ikke ophæves.
23.2. Køberen er ikke berettiget til at ophæve aftalen som følge af forsinkelse
og/eller mangler, med mindre TI på Køberens skriftlige forespørgsel erklærer, at
leverance/ydelse i henhold til aftalen ikke kan præsteres.
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24. Overdragelse.
24.1. Køberen må ikke overdrage sine forpligtigelser til tredjemand uden TI's
skriftlige godkendelse.
25. Tvister.
25.1. Tvister i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal
løses/afgøres efter bestemmelserne i ABR Forenklet §46-50 eller AB Forenklet
§50-55 afhængig af aftalegrundlaget, jf. pkt. 4.1
25.2. Uanset betingelserne i pkt. 25.1 kan private forbrugere, ved uenighed,
vælge at indgive klage til et af følgende klageorganer, afhængig af
leverancen/ydelsens art:
25.2.1. Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260
Viby J. Mail: anke@el-vvs-anke.dk, www.el-vvs-anke.dk
25.2.2. Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk, www.byggerietsankenaevn.dk
25.2.3. Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S.
Mail: info@hvanke.dk, www.hvanke.dk
26. Specielle forhold.
26.1. Såfremt TI på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke skriftligt er meddelt
fyldestgørende oplysninger vedrørende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, fremmede ledninger, fortidsminder og/eller andre hindringer i jorden,
skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som
ekstraarbejder, idet aftalen i så fald forudsætter normal, bæredygtig jordbund
uden grundvand og uden ovennævnte hindringer. Ligeledes har TI ret til
forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af leverancen/ydelsen, der er en følge
af de nævnte forhold
26.2. Evt. kondensnedslag fra skorstene er TI uvedkommende.
26.3. Software-programlicenser giver alene Køberen ret til at anvende
programmerne. Denne ret kan ikke overdrages til tredjemand uden TI's skriftlige
godkendelse, og Køberen har ikke ret til at kopiere programmerne til
tredjemand.
26.4. Med mindre andet er udtrykkeligt specificeret i aftalen, forudsættes det:
26.4.1. at støjbidrag fra eksisterende anlæg/installationer som minimum ligger 3
dB(A) under det til enhver tid gældende støjkrav til leverancen/ydelsen,
26.4.2. at eksisterende anlæg/installationer, som berøres af aftalen, er fri for
asbest,
26.4.3. at demonterede dele er TI´s ejendom,
26.4.4. at gulve og disses fundering i eksisterende bygninger kan bære de nye
anlæg/installationer,
26.4.5. at eksisterende anlæg ikke skal lynsikres,
26.4.6. at eksisterende vandkvalitet opfylder leverandørernes krav,
26.4.7. at materialer/produkter leveres i standard overfladebehandling og
standardfarve
26.4.8. at ståldele leveres uden overfladebehandling og brandbeskyttelse,
26.4.9. at gas til gasmotoranlæg og kedler bliver leveret med så små
trykvariationer, at den er velegnet til brug for den pågældende leverance/ydelse,
26.4.10. at eksisterende belægninger kan bære tung trafik, og
26.4.11. at der vil forekomme temperatursvingninger i forbindelse med
pludselige ændringer i solindfaldet på solvarmeanlæg.
26.5. Med mindre andet er udtrykkeligt specificeret i aftalen, er følgende
eksklusiv i leverancen/ydelsen:
26.5.1. dræning,
26.5.2. frigravning og midlertidig flytning samt genplacering af langsgående
kabler og rør,
26.5.3. omlægning af fjernvarmerør for hindringer i jorden, herunder bl.a.
brønde, kabler og rør, uanset om disse er krydsende eller langsgående,
26.5.4. omlægning af hindringer i jorden, herunder bl.a. brønde, kabler og rør,
uanset om disse er krydsende eller langsgående,
26.5.5. udskiftning af fyld i ubefæstede arealer,
26.5.6. miljø-, skrotnings- og deponeringsomkostninger samt transport til
skrotnings- eller deponeringspladsen,
26.5.7. affræsning og udlægning af slidlag i asfaltarealer,
26.5.8. hel- eller halvoffentlige gebyrer/afgifter/bidrag af enhver art,
26.5.9. forbrug af el og vand i bygge-/montageperioden herunder vand til
trykprøvning, rensning og fyldning,
26.5.10. pumpebrønd for spildevand og trykforøgepumpe til råvand, også ved
etablering og drift af byggeplads,
26.5.11. beplantning,
26.5.12. udgifter i forbindelse med overholdelse af private rettigheder,
26.5.13. omkostninger til evt. svejsekontrol ud over visuel egenkontrol,
26.5.14. reservedele og værktøj,
26.5.15. enhver form for driftsmidler, herunder førstegangspåfyldning og forbrug
af brændstof, gas, olie, vand, el og kemikalier m.v.,
26.5.16. udstyr til øgning af gastryk,
26.5.17. akkrediterede målinger for eftervisning af ydelser, forbrug,
virkningsgrader, emissioner og støj,
26.5.18. tilslutning af el-producerende anlæg, varmepumper og el-kedler til elnet, herunder måler, målerfelt, signalkabel samt spændings- og
strømtransformere,
26.5.19. fasekompenseringsanlæg og aktivt/passivt filteranlæg i el-installationer,
26.5.20. slutrengøring og
26.5.21. adgangsveje, lejdere, gallerier og platforme mv. for servicering af
leverancen.
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27. Specielle forhold for betonvarer.
27.1. Ved leverancer af betonvarer forstås alle leverancer af betonprodukter,
som ikke er betonelementer eller færdigbeton.
27.2. Leverancer tages kun tilbage efter forudgående aftale. Ubeskadigede
returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret Køberen
til den debiterede pris minus 20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af
Køberen.
27.3. Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller og strøer m.m.
Ved tilbagelevering af intakte paller og strøer m.m. inden 6 måneder efter
levering krediteres Køberen efter TI's til enhver tid gældende regler.
27.4. Leverancer, der er underkastet kontrol gennem Betonvarekontrollen
(BVK), er trekantmærkede i henhold til gældende bestemmelser herom.
Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes af
Køberen, med mindre kontrollen viser, at leverancen skal kasseres. Skærpet
kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales af Køberen.
28. Specielle forhold for færdigbeton.
28.1. Priserne gælder pr. m3 eksklusiv de på leveringsdagen gældende miljø- og
myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadresse indenfor det i prislisten
angivne markedsområde.
28.2. Priserne er baseret på levering af hele læs indenfor de i prislisten anførte
ekspeditions- og leveringstider. For levering udenfor de nævnte tider samt for
levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes
tillæg.
28.3. Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det
rumfang, som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
28.4. TI fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende
prisliste.
28.5. Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret
af Køberen med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives mindst 2
timer før det aftalte leveringstidspunkt. For leverancer med betonpumpe skal
meddelelse gives inden kl. 12.00 dagen før det aftalte leveringstidspunkt.
28.6. Såfremt Køberen ønsker leverancens kvantitet/kvalitet ændret, skal dette
ske skriftligt og mindst 2 timer før det aftalte leveringstidspunkt.
28.7. TI's produktionsanlæg for færdigbeton er certificeret af BVQI, der
medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende
normer og forskrifter.
28.8. Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den
interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for Køberen.
28.9. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er TI's interne
kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag.
28.10. TI garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til de på
følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læsstørrelsen er
større end eller lig med den i prislisten anførte mindste læsstørrelse.
28.11. TI hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig
udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling.
28.12. TI er uden ansvar:
28.12.1. såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter
udstøbningsforholdene uegnet betonleverance,
28.12.2. for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer
i løbende leverance, og
28.12.3. såfremt Køberen har foranlediget tilsætning af enhver art til betonen.
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