
 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER  
TRIPLAN INTERNATIONAL A/S 

 

1. Anvendelse 
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Triplan International, 
medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale mellem Triplan International og Køber. Eventuelle 
afvigende bestemmelser i Købers ordre, acceptskrivelse eller lignende er kun gældende med Triplan 
Internationals udtrykkelige og skriftlige tiltrædelse. 

2. Tilbud 
Medmindre andet er anført, er tilbud afgivet af Triplan International gældende 30 dage fra tilbudsdato.  
Mellemsalg forbeholdes. 

3. Risikoens overgang 
Ab lager, Ishøj. 

4. Emballage 
Eksklusive Triplan International standard emballage. 

5. Betaling/Sikkerhed 
Triplan forbeholder sig retten til fakturering ved levering af materialer. Alle priser er eksklusiv moms og øvrige 
afgifter. Betaling netto kontant. Ved betaling efter 15 dage beregnes renter fra fakturadatoen med 1,5 % pr. 
påbegyndt måned. Renter tilskrives hver den 1. i måneden og beregnes af den til enhver tid værende saldo inkl. 
renter. Triplan tager forbehold for om Køber inden produktionens igangsætning kan kreditforsikres eller at Køber 
stiller sikkerhed for hele købet i form af bankgaranti, depositum eller tilsvarende sikkerhed. 

6. Ordrer og levering 
Alle leverancer sker i pris- og tidsmæssig henseende under forbehold af force majeure, hvorved forstås forhold 
uden for Triplan Internationals rimelige kontrol, der indtræffer eller bliver Triplan International bekendt efter 
aftalens indgåelse, og som forhindrer, forsinker eller fordyrer dens opfyldelse som fx arbejdskonflikter, strejker, 
lockout, ændringer i handelsbetingelser, i offentlige afgifter eller råvareforsyninger, valutaændringer, brand, krig 
m.v. samt mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse af sådanne leverancer, som skyldes en 
eller flere af de ovenfor nævnte eller lignende omstændigheder. 

 
Såfremt Triplan International ikke har foretaget levering inden for den bekræftede leveringstid, og forsinkelsen 
ikke skyldes force majeure, er Køber uberettiget til at hæve købet, medmindre levering ikke har fundet sted 
inden en af Triplan International fastsat rimelig leveringsfrist. 

 
Såfremt Køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Triplan International 
berettiget til at hæve købet eller tilbageholde leverancen helt eller delvis, og Triplan International er i så fald 
berettiget til uden varsel at ændre betalings- betingelserne for fremtidige leverancer. 

 
Hvad enten aftalen hæves eller ej, er Triplan International ikke ansvarlig for driftstab, dagbøder, tabt fortjeneste 
eller andet indirekte tab, der måtte blive påført Køber eller tredjemand. 

7. Ejendomsforbehold 
Enhver leverance forbliver Triplan Internationals ejendom, indtil betaling fra Køber inkl. eventuelle renter og 
omkostninger forbundet med inddrivelse af Triplan Internationals tilgodehavende er fuldt indbetalt. 

 
Triplan International er berettiget til på baggrund af nærværende bestemmelse umiddelbart at søge sig 
fyldestgjort for sit tilgodehavende gennem tilbagetagelse af det solgte ved fogedrettens bistand. 
 

8. Ansvar for mangler 
Ved modtagelsen er Køber/Modtager forpligtet til at kvittere for modtagelsen af leverancen samt undersøgelse 
heraf. Såfremt Køber/Modtager ikke er til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres  
over kvantitetsmangler. 

 
Skulle den leverede vare trods Triplan Internationals kontrolforanstaltninger lide af mangler, og er 
reklamationsfristen, jf. pkt. 9, overholdt, er Triplan International efter eget valg berettiget til at udbedre manglen 
eller ombytte varen inden for en rimelig periode uden udgift for Køber. Køber er da ikke berettiget til at gøre 
nogen misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Triplan International som følge af den mangelfulde leverance. 

Ansvaret omfatter ikke mangler opstået efter, at risikoen er overgået til Køber. 
 

Triplan International er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, dagbøder, tabt fortjeneste eller andet 
indirekte tab, der måtte blive påført Køber eller tredjemand. 

 

9. Reklamation 
Eventuelle reklamationer må ske skriftligt inden 8 dage efter modtagelse af leverancen. 

 
Mangler, som Køber ikke har og ikke kan have konstateret, kan Køber gøre gældende overfor Triplan International 
i indtil ét år efter leveringstidspunktet. 

 
Særligt hvad angår evt. mangler ved byggematerialer gælder ovennævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering, dog 
højest 6 år fra leveringstidspunktet til Køber. 

10. Returnering 
Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Triplan International og med ubeskadiget og ubrudt 
emballage. Returnering sker for Købers regning og risiko, indtil varen er overgivet i Triplan Internationals varetægt. 
Triplan International beregner et returgebyr på 25 %. 

11. Produktansvar 
Køber skal holde Triplan International skadesløs i den udstrækning Triplan International pålægges ansvar 
overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Triplan International efter dette punkts andet og tredje 
afsnit ikke overfor Køber er ansvarlig for. 

Triplan International er ikke ansvarlig for skade eller tab, som leverancen efter overtagelsen måtte forvolde på: 

- fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i Købers besiddelse 
- produkter hvori disse indgår, eller produkter der er fremstillet af Køber, eller for skade på fast ejendom eller 

løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. 
 

I intet tilfælde er Triplan International ansvarlig for driftstab, dagbøder, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab, 
der måtte blive påført Køber eller tredjemand. 

 
De nævnte begrænsninger i Triplan Internationals ansvar gælder ikke, hvis Triplan International har gjort sig 
skyldig i grov uagtsomhed. 

 
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav rejst mod Triplan 
International på grundlag af skade, som påstås forårsaget af en leverance fra Triplan International. 

12. Produkter og service 
Triplan International produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. 

 
Vareprøver skal alene betragtes som typeprøver, hvorfor Triplan International ikke garanterer, at de leverede 
varer er i nøje overensstemmelse hermed. 

 
Når Triplan International foretager en opmåling og beregner materialemængder, tjener disse beregninger alene til 
kontrol for Købers egne målinger og beregninger, hvorfor mængdeangivelsen alene skal betragtes som 
vejledende. Såfremt Triplan International i øvrigt yder Køber bistand med teknisk rådgivning og service uden 
særskilt beregning, kan Triplan International ikke på nogen måde drages til ansvar herfor. 

13. Tvister 
Alle tvister, der måtte opstå mellem Triplan International og Køber vedr. fortolkningen af nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser, tilbud/ordrebekræftelse eller i øvrigt i forbindelse med enhver leverance fra Triplan 
International til Køber, skal afgøres af Københavns Byret i København på grundlag af dansk ret. 
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