SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Pris
1. Levering sker  når intet andet er skriftligt aftalt  til de priser der gælder på leveringsdagen  jævnfør prislisten.
Ved prisstigning mellem ordrebekræftelse og levering kan køber inden 8 dage efter udsendelse af den nye prisliste annullere ordren for endnu ikke leverede varers
vedkommende. Dette gælder dog kun, såfremt stigningen er over 10%.
Levering
2. Leveringsdato og sted er anført i ordrebekræftelsen. ROCKWOOL A/S er berettiget til at tage forbehold for leveringsdato og mængde. Leveringsdato angiver dato
for afsendelse fra fabrik.
3. Inden for Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) sker leveringen pr. bil, med mindre andet er aftalt.
4. Ved levering til byggeplads anvendes åben lastbil med kran. Levering er sket, når produkterne er aflæsset. Chaufføren fra ROCKWOOL A/S står selv for
aflæsningen. Produkterne kan udelukkende afsættes på jord og ikke i konstruktioner.
Ved levering af syv eller færre paller vil aflæsningen ske ét sted.
Ved leveringer til lager pr. bil sker leveringen altid ved vognkanten, og varerne aflæsses på fast vej så nær det anførte leveringssted som muligt. Køber/modtager
skal stille mandskab til rådighed for aflæsningen. Sker dette ikke, kan ROCKWOOL A/S enten sørge for aflæsningen af varerne for købers/modtagers regning,
hvorefter varerne henstår på købers/modtagers risiko, eller tage varerne med tilbage. I så fald skal køber/modtager afholde de omkostninger, der er forbundet med
ekstra kørsel, ekstra af og pålæsning, ventetid o.l.
Rockwool A/S er uden ansvar for købers/modtagers direkte eller indirekte tab i anledning af, at varerne tages med tilbage, herunder er ROCKWOOL A/S ikke
ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.
5. Levering til udlandet incl. Færøerne og Grønland sker  når intet andet er aftalt  når varerne er bragt til skibssiden (fas).
Returvarer
ROCKWOOL A/S tager ikke varer retur.
Forsikring
ROCKWOOL A/S forsikrer alene leverancen frem til leveringen.
Personskade
ROCKWOOL A/S er uden ansvar, såfremt leverancen, herunder i forbindelse med aflæsning, medfører skade på køber/modtager eller deres ansatte eller genstande
tilhørende køber/modtager og deres ansatte.
Kvotesystem
ROCKWOOL A/S er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af leverancer, hvor ROCKWOOL A/S skønner, at dette er nødvendigt. ROCKWOOL A/S vil
bestræbe sig på at tildele de tilgængelige leverancer på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL A/S kan tage hensyn til
forskelle mellem kunderne og markedssituationen i øvrigt. Indførelsen eller anvendelsen af et kvotesystem berettiger ikke køber til at kræve nogen form for
skadeserstatning af ROCKWOOL A/S.
Forsinkelse
6. Forsinkelse af en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke køber til at ophæve aftalen.
7. Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke køber til at kræve nogen form for skadeserstatning af ROCKWOOL A/S for direkte tab.
Endvidere berettiger forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, ikke køber til at kræve nogen form for skadeserstatning af ROCKWOOL A/S for
indirekte tab. ROCKWOOL A/S har ikke noget ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en forsinket leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en
produktion forsinkes eller må omgøres. Herunder kan ROCKWOOL A/S ikke gøres ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som køber
eller tredjemand måtte lide.
Mangler
8. Ved levering pr. bil har køber/modtager pligt til at kvittere for modtagelse af leverancen. Er køber/modtager ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere
reklameres over mangler, der refererer til leveret antal, transportmåden, utilstrækkelig indpakning eller mærkning o.l.
9. Køber/modtager skal omhyggeligt undersøge det leverede umiddelbart ved leveringen  ved levering pr. bane eller skib umiddelbart ved varernes fremkomst.
10. Reklamation over mangler skal ske inden 8 dage efter leveringen.
11. Er manglen af en sådan art, at det ikke har været muligt at opdage den ved den i pkt. 10 omhandlede undersøgelse, skal der reklameres senest 8 dage efter at
manglen er konstateret. ROCKWOOL A/S ansvar for mangler ophører 3 måneder efter leveringen.
12. For så vidt  og kun i det omfang  leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med Byggeleveranceklausulen, formuleret af Boligministeriets
byggestyrelse. ROCKWOOL A/S ansvar for mangler i disse tilfælde ophører senest 6 år efter leveringen, henholdsvis 5 år efter byggeriets aflevering. Der henvises
til den nedenfor optrykte byggeleveranceklausul.
13. Er de nævnte reklamationsfrister overholdt, og der foreligger mangel, er ROCKWOOL A/S forpligtet til enten:
1. Hurtigst muligt at afhjælpe manglen ved hel eller delvis omlevering, eller
2. Kreditere et beløb, som fastsættes af ROCKWOOL A/S, og som ikke kan overstige leverancens fakturapris.
14. En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke køber til at ophæve aftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for
skadeserstatning.
ROCKWOOL A/S har ikke noget ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion
forsinkes eller må omgøres. Herunder kan ROCKWOOL A/S ikke gøres ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som køber eller
tredjemand måtte lide.
Produkter og service
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15. ROCKWOOL produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.
16. Fremsendte eller foreviste prøver skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL A/S påtager sig ikke garanti for, at de leverede varer er i nøje overensstemmelse
med typeprøven.
17. Selvom ROCKWOOL A/S bistår køber med teknisk rådgivning og service, vil ROCKWOOL A/S ikke på nogen måde kunne drages til ansvar herfor. Dette
gælder også, selvom sælger begår fejl. Køber kan således ikke ophæve aftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for skadeserstatning. Herudover kan
ROCKWOOL A/S ikke gøres ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som køber eller tredjemand måtte lide. ROCKWOOL A/S har
ikke noget ansvar for tab, påført køber eller andre, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.
Force majeure
Alle leverancer sker med forbehold af force majeure, herunder strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind og udførselsforbud og alle andre omstændigheder her og
i udlandet, som ROCKWOOL A/S ikke har indflydelse på eller er uden for ROCKWOOL A/S kontrol.
Tvister
18. Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretssager indbringes for Københavns Byret, landsretssager for Østre Landsret som aftalt værneting.
Det afgøres efter de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven, hvorvidt der er tale om en byretssag eller en landsretssag.
19. Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, kan tvisten indbringes for Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed, som angivet i
Byggeleveranceklausulen.
Byggeleveranceklausul
Leverandørens 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 må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke  eller kun med stor vanskelighed  kan gennemføres mod leverandørens
køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun
gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parterne indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed.

Bemærk
Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs og leveringsbetingelser"
Nettopriser er ekskl. moms
Alle tidligere tilgængelige prislister annulleres
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl
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