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Salgs & leveringsbetingelser 

 

1. Anvendelse.  

1.1 Disse salgs og leveringsbetingel-

ser gælder for OA Opbyg ApS 

(”herefter OA”) ved salg af løsnin-

ger (”herefter produkter”) til kun-

den. 

2. Aftale indgåelse.  

2.1 Aftalen mellem kunden og OA er 

først indgået, når OA efter modta-

gelse af ordre fra kunden har 

fremsendt skriftlig ordrebekræf-

telse, der indeholder en beskri-

velse af produkter, samt pris og le-

veringsted.  

3. Pris. 

3.1 Prisen på produktet er specifice-

ret i ordrebekræftelsen. Prisen er 

med mindre andet fremgår eks-

klusiv. Fragt, moms, skatter og an-

dre udgifter. Sådanne beløb afhol-

des af kunden ud over den angi-

vende pris i ordrebekræftelsen. 

4. Betalingsbetingelser.  

4.1 Købssummen inklusiv alle udgifter 

og omkostninger skal betales kon-

tant senest ved levering med min-

dre at andet er aftalt mellem OA 

og kunden. 

4.2 OA er berettige til at kræve forud-

betaling som en betingelse for en 

aftale med kunden  

5. Ejendomsforbehold. 

5.1 Ejendomsretten til produktet for-

bliver OA´s indtil hele købssum-

men inklusiv alle afgifter, omkost-

ninger og eventuelt renter er be-

talt.  

5.2 Indtil ejendomsretten er overgået 

til kunden, er kunden forpligtet til 

at produktet holdes forsikret og 

må ikke foretage nogen form for 

videresalg, udlån, pantsætning el-

ler på nogen måde der kan skade 

OA. 

5.3 Kunden er forpligtet til at give OA 

adgang til produktet samt at udle-

vere dette hvis OA måtte annuller 

handlen. 

6. Levering. 

6.1 Levering er fundet sted. Når pro-

duktet er stillet til kundens rådig-

hed eller overgivet til en tredje-

mand efter udpegelse af kunden.  

6.2 Undlader kunden ikke at afhente 

eller modtage produktet, eller 

kundens øvrige forhold bevirker 

at produktet ikke kunne modta-

ges anses levering for at have fun-

det sted. Indtil at produktet er 

blevet afhentet bliver det opbeva-

ret på købers regning og OA har 

derfor ret til at kræve alle omkost-

ninger i forbindelse med opbeva-

ring af produktet dækket.  

7. Risikoovergang.  

7.1 Risikoen overgår til kunden ved le-

vering.  

7.2 OA har ret til at overdrage sine 

rettigheder og forpligtigelser til en 

tredje part indhold til den indgået 

aftale mellem kunden og OA.   

8. Forsinkelse. 

8.1 Forsinkelse fra OA side giver ikke 

kunden ret til at hæve eller kræve 

erstatning.  

8.2 OA er ikke ansvarlig for forsinkel-

ser eller mangler der er under om-

stændigheder som OA ikke råder 
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over. For eksampel: krig, strejke, 

naturbegivenheder, brand lock-

out eller terrorisme. 

8.3 Forligger der en forsinkelse fra OA 

side er OA ansvarlig for det doku-

menteret tab som kunden må på-

vise. Dog er OA ikke ansvarlig over 

for driftstab, avancetab eller an-

dre indirekte tab  

9. Reklamationsret. 

9.1 OA yder 2 års reklamationsret på 

produkterne, beregnet fra dato på 

fakturaen eller på leveringsda-

toen for produktet. (den først 

kommende) 

9.2 Bliver der i reklamationsperioden 

foretaget mangeludbedringer, 

forlænges den i pkt. 9.1 nævnte 

reklamationsperiode ikke. 

10. Kundens misligholdelse.  

Kunden er ansvarlig for et hvert 

tab som OA måtte få, hvis kunden 

misligholder sine forpligtigelser til 

OA vedr. den indgået aftale.  

11. Lovvalg og værneting.  

Alle tvist der måtte komme mel-

lem OA og kunden vil skulle afgø-

res efter dansk ret ved almindelig 

domstole og hvor OA´s forretning 

har hjemsted.  

 

 


