
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2015 

1 Gyldighed  

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, inklusive gebyroversigten anført i pkt. 14, gælder mellem 

TK el-teknik ApS og enhver kunde i forhold til alle køb, aftaler, tilbud, ordrer og mobil eller tablethandel), 

medmindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af TK el-teknik ApS.  

1.2 

 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse uden ændringer, tilføjelser eller tillæg og går forud for 

kundens egne eventuelle forretningsbetingelser og kundens eventuelle forpligtelser over for og aftaler med 

tredjemand, der alle er TK el-teknik ApS uvedkommende og uden retsvirkning i forhold til TK el-teknik ApS. 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder med de nødvendige sproglige tilpasninger tillige 

anvendelse ved TK el-teknik ApS udleje af maskiner, materiel, værktøj og mandskab i tillæg til TK el-teknik 

ApS til enhver tid gældende lejebetingelser. Pkt. 5.2, 5.3, 9, 11 og 13. 2 i nærværende salgs- og 

leveringsbetingelser finder dog ikke anvendelse på udlejning.  

1.3  TK el-teknik ApS er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

Sådanne ændringer vil med angivelse af varsel/ikrafttrædelsesdato være tilgængelig på TK el-teknik ApS 

hjemmeside tkelteknik.dk.  

2 Tilbud 

2.1 Tilbud (ordrebekræftelser) afgivet af TK el-teknik ApS er maksimalt gældende i 30 dage fra tidspunktet 

for tilbuddets afgivelse. Tilbud er bindende i gyldighedsperioden bortset fra som angivet under pkt. 2.2. og 

3.3 nedenfor. Efter gyldighedsperiodens udløb bortfalder tilbuddet i sin helhed.  

2.2  TK el-teknik ApS kan altid ændre eller tilbagekalde afgivne tilbud forud for kundens accept.   

Pris og levering  

3.1   Alle priser er angivet eksklusive moms, medmindre andet er anført af TK el-teknik ApS. I tillæg til 

priserne pålægges renter jf. pkt. 6 samt omkostninger og gebyrer for transport med videre i henhold til 

omkostnings- og gebyrreglerne nedenfor jf. pkt. 13.  

3.2   Oplysninger i produktinformation eller prislister er alene vejledende. TK el-teknik ApS er alene bundet 

af priser og produktspecifikation, der udtrykkeligt fremgår af eller er henvist til i ordrebekræftelsen.  

3.3   TK el-teknik ApS forbeholder sig til enhver tid og uanset pkt. 2.1, 2.2 og 3.2 retten til at hæve prisen, 

såfremt der inden levering pålægges TK el-teknik ApS nye eller forøgede omkostninger blandt andet som 

følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser, transportomkostninger eller 

dokumenterede prisstigninger fra leverandører. Prisen hæves tillige med forøgede omkostninger til 

opbevaring og håndtering som følge af kundens forhold jf. pkt. 3.8  

3.4  Ved kundens manglende eller forsinkede betaling, er TK el-teknik ApS, uanset om købet fastholdes eller 

hæves, berettiget til at standse alle leverancer til kunden, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt, alle 

produkter leveret at TK el-teknik ApS tilhører TK el-teknik ApS indtil det skyldige beløb betales, det står 

herfor TK el-teknik ApS frit at kunne afhente alle leverede varer hos kunden, monterede som ikke 

monterede varer.  

3.5 Leveringsstedet er kundens adresse, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.  



3.6 Betaling med frigørende virkning kan kun ske til TK el-teknik ApS. 

3.7 TK el-teknik ApS kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.   

3.8 Undlader kunden, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente varer eller give ordre til 

forsendelse, er TK el-teknik ApS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for kundens regning. Undlader 

kunden trods skriftlig opfordring at afhente varer, er TK el-teknik ApS – også i tilfælde, hvor varer er 

fremstillet specielt efter kundens anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for 

kundens regning. 

 

5 Produktspecifikation og ejendomsret  

5.1 Varer leveres i henhold til specifikation i TK el-teknik ApS’ s tilbud eller ordrebekræftelse. Det er 

kundens forpligtelse at sikre, at specifikationen er i overensstemmelse med og opfylder kundens krav og 

ønsker til ordren.  

5.2 TK el-teknik ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle 

yderligere omkostninger og renter er betalt af kunden.  

5.3 Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal produkterne forsikres af kunden og opbevares 

særskilt. Kunden forpligter sig til ikke uden TK el-teknik ApS’ s samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne 

eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til kunden. Kunden må 

heller ikke foretage ændringer på det leverede. 

 

7  Mangler og afhjælpningsret 

7.1 Kunden er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af varen. Reklamation skal ske 

skriftligt inden de i pkt. 7.2 og 7.3 nævnte frister. Manglende rettidig reklamation medfører, at kunden er 

afskåret fra senere at gøre indsigelser gældende. 

7.2 Kundens reklamation over varer påført på udstedet faktura,mangler af enhver art, herunder forringelse, 

manko eller beskadigelse af det leverede, skal ske straks ved godsets modtagelse og inden betalingsdato på 

faktura.  

7.3 Kundens reklamation over ikke-synbare mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, materiale eller 

fremstilling skal ske senest 6 måneder regnet fra leveringsdagen.  

7.4 For mangler, hvor kunden har reklameret rettidigt i henhold til pkt. 7.1- 7.3, forpligter TK el-teknik ApS 

sig til at afhjælpe sådanne mangler. TK el-teknik ApS er i tilfælde af foreliggende mangler berettiget til frit 

at vælge mellem reparation, omlevering eller kreditering af den oprindelige købesum for de leverede varer 

til opfyldelse af TK el-teknik ApS’s afhjælpningsforpligtelse. TK el-teknik ApS’s ansvar for mangler er således 

begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke kompensation for hverken kundens 

direkte tab eller indirekte tab af nogen art såsom tab af omsætning, meromkostninger til arbejdsløn, 

dagbøder til tredjemand med videre ud over den erlagte købesum. 


