Salgs- og leveringsbetingelser for Minol A/S
1.

Generelt:
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, leverancer og kontrakter, med
mindre andet er aftalt og bekræftet af Minol A/S (herefter benævnt Minol). Købelovens regler er
gældende, med mindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser.
1.2. Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne og egenskaber i øvrigt, som er
anført i kataloger, prospekter, annoncer og prislister, er vejledende. Sådanne specifikationer og
oplysninger kan til enhver tid og uden varsel ændres af Minol og er derfor kun bindende, hvor de
udtrykkeligt fremgår af købsaftalen/ordrebekræftelsen.

2.

Priser:
2.1. Opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre statsafgifter. Med mindre anden regulering er
aftalt, tages forbehold for ændringer i valutakurser og eventuelle statsindgreb, som Minol ikke har
indflydelse på.
2.2. Minols tilbud er bindende i 30 dage, med mindre andet er nævnt i tilbuddet.
2.3. Prisen for levering af fordelingsmålere fremgår af ordrebekræftelsen. Antallet af fordelingsmålere er ved
ordreafgivelsen alene vejledende og baseret på det antal radiatorer, der er anslået ved ordreafgivelsen.
Det faktiske antal leverede målere faktureres. Prisen for montering af fordelingsmålere omfatter to
besøg efter advisering. Såfremt det er nødvendigt med flere besøg, betales disse særskilt.
2.4. Ved levering af energimålere og/eller brugsvandmålere er prisen for vvs-arbejde ikke medregnet.
2.5. Prisen for eventuel udskiftning af vand- energimålere forudsætter, at der er brugbare afspærringsventiler før hver måler, og at der er fri og uhindret adgang til installationsstedet. Der tages ligeledes
forbehold for tærede rør.
2.6. Prisen for udarbejdelse af regnskabsservice fremgår af regnskabsaftalen, som fremsendes særskilt, når
målerne er monteret.

3.

Leveringstider:
3.1. Leveringstider for produkter og fordelingssystemer aftales fra sag til sag. Leveringstermin fremgår af
ordrebekræftelsen.

4.

Levering:
4.1. Produkter leveres ab lager.
4.2. Levering af varmefordelingsmålere omfatter ikke levering af fordelingsmålere til registrering af
fællesarealer, med mindre dette fremgår specielt af ordrebekræftelsen.
4.3. Omfatter leverancen energi- og/eller vandmålere, som skal indgå i fordelingssystemet, udfører Minol
mod særskilt betaling en plombering af målerne og registrering af målernes numre og placering i
bygningen.
4.4. Varmefordelingsmålere til radiatorer leveres frit på den aftalte anlægsadresse, dog undtaget Færøerne
og Grønland.
4.5. Levering af målerne omfatter ikke bortskaffelse af eksisterende målere. Bortskaffelse faktureres
særskilt, med mindre andet fremgår specifikt af ordrebekræftelse/købsaftale.

5.

Ejendomsforbehold:
5.1. Ejendomsretten til det leverede forbliver hos Minol, indtil hele købesummen med renter og
omkostninger er skadesløst indbetalt.
5.2. Så længe ejendomsforbeholdet består, er køber uberettiget til uden Minols samtykke at sælge,
pantsætte eller på anden måde disponere over det leverede.
5.3. Køber er fra levering indtil ejendomsrettens endelige overgang pligtig til at holde det leverede forsikret
mod skader, tyveri, hærværk, bortkomst under transport etc. til en værdi mindst svarende til Minols
tilgodehavende.

6.

Betaling:
6.1. Betalingsbetingelser er netto kontant, med mindre andet er fastsat i ordrebekræftelsen.
6.2. Minol er berettiget til ved udgangen af en kalendermåned at fakturere produkter og det faktisk udførte
arbejde.
6.3. Ved forsinket betaling betales renter fra forfaldsdato, p.t. 1,5 % pr. måned, dog minimum kr. 150,00.
6.4. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning for krav, der ikke
vedrører den pågældende faktura.

7.

Reklamationer, mangler m.v.:
7.1. Indsigelse om mangler ved levering skal ske straks efter produkternes modtagelse.
7.2. Reklamationer over mangler/fejl skal foretages umiddelbart efter, at manglen er eller burde være
konstateret. Alle reklamationer skal have form af en skriftlig henvendelse til Minol.
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8.

Garanti og ansvar:
8.1. Minols produkter leveres med 24 måneders garanti, inden for hvilken periode de mangelfulde,
returnerede produkter repareres, ombyttes eller krediteres efter Minols valg, med mindre andet er aftalt.
8.2. Garantien dækker fabrikations- eller materialefejl, der konstateres og skriftligt påtales inden for
garantiperioden.
8.3. Garantien bortfalder, hvis produkterne anvendes til formål, de ikke er beregnet til, eller såfremt de
monteres eller anvendes i modstrid med den af Minol givne vejledning.
8.4. Garantiperioden regnes fra den sidste dag i den måned, hvor produkterne er leveret.
8.5. Produkter, som ønskes repareret eller udskiftet under garantien, indsendes for købers regning og risiko
til Minol med angivelse af årsagen til, at produktet indsendes. Returnerede produkter skal være fri for
uvedkommende tilbehør.
8.6. Minol er ikke ansvarlig for omkostninger som følge af montering eller demontering af produkter og
hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab, der skyldes urigtig registrering af
ydelser.
8.7. Ved aftale om udskiftning af gamle varmefordelingsmålere kan der opstå skader eller utætheder på
radiatorerne. Sådanne skader eller utætheder dækkes ikke af Minol. Eventuel pletmaling, hvor den
gamle varmefordelingsmåler har været placeret, dækkes heller ikke af Minol.

9.

Produktansvar:
9.1. Skader på personer eller ejendom, som omfattes af den til enhver tid gældende lov om produktansvar,
er Minol kun ansvarlig for ifølge produktansvarslovens regler.
9.2. Produktansvaret omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab, dagbøder, andet indirekte tab eller
tab, der skyldes urigtig registrering af ydelser.

10. Returnering:
10.1. Returnering kan kun finde sted efter skriftlig aftale med Minol i hvert enkelt tilfælde og vil kun være
mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, for hvilke ordrenummer opgives.
10.2. Returnering sker for afsenderens regning og risiko. For produkter, der returneres, beregnes et
administrationsfradrag i prisen.
11. Force majeure m.v.:
Minol er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes
omstændigheder, som Minol ikke er herre over, såsom: Sammenbrud af produktionsapparat, brand, krig,
optøjer, borgerlige uroligheder, strejker, arbejdsvægring, lockout, mangel på brændsel eller drivkraft m.v.
samt valuta- og handelsrestriktioner og indgreb fra offentlige myndigheder, herunder Den Europæiske Union.
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