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Salgs- og leveringsbetingelser - Projekter 
 
Enhver leverance fra IAC Acoustics A/S ("sælger") vedrørende  
projekter finder sted på grundlag af nærværende almindelige  
salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet skriftligt er aftalt.  
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem købers almindelige  
handelsvilkår, går sælgers salgs- og leveringsbetingelser forud. 
 
1. Tilbud og accept 
1.1. Tilbud er bindende for sælger i 3 måneder, når intet andet 
er angivet. 
 
1.2. Tilbud kan dog, forud for købers accept, ændres eller 
tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for sælger ændrer sig 
væsentligt.  
 
2. Pris 
2.1. Alle priser er i DKK medmindre anden valuta er angivet i 
tilbuddet. Rabatter eller særskilte aftaler er indregnet i den 
tilbudte pris. 
 
2.2. Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre oplyste 
priser, såfremt forudsætningerne for prisen ændrer sig 
væsentligt. 
 
2.3. Prisen er ekskl. moms og særlige 
regionsbestemte/landsbestemtes skatter og afgifter der vedr. 
fragt, fortoldning og import/eksport. 
 
3. Produktinformation og rådgivning 
3.1. Al information og alle tegninger, billeder, illustrationer, 
tekniske specifikationer, priser og andre detaljer i sælgers 
kataloger, reklamer, salgs- eller salgsfremmende materiale, 
prislister, på sælgers hjemmeside eller andre steder er ikke 
juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende, 
medmindre det er angivet i sælgers tilbud. 
 
3.2. Sælger har ret til at ændre et i sælgers tilbud angivet 
produkt med et tilsvarende produkt, såfremt 
erstatningsproduktet har ækvivalent eller bedre funktion og 
kvalitet end det først angivne produkt.  
 
3.3. Sælger vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til 
valg af produkter og disses funktioner. Sælger påtager sig dog 
ingen forpligtelser eller ansvar for så vidt angår rådgivning og 
vejledning eller for opnåede resultater, medmindre parterne har 
indgået særskilt skriftlig aftale herom. 
 
4. Akustiske beregninger 
4.1. Beregnede resultater af støjreduktioner/efterklangstider er 
under forudsætning af, at der ikke foretages ændringer af 
lokaler/maskiner, der kan påvirke det nuværende støjniveau og 
/eller de akustiske forhold. 
 
4.2. Det forudsættes, at oplyste lydmålinger, samt målinger 
udført af sælger, er repræsentative for normaldrift. 
 
4.3. De angivne efterklangstider er beregnet på lokaler med det 
antal personer, som normalt opholder sig i lokalet. 
 
5. Levering af materialer 
5.1. Alle materialer leveres på købers adresse. Køber er 
ansvarlig for modtagelse, medmindre det er aftalt, at sælger 
forestår modtagelsen, samt korrekt og forsvarlig indendørs 
opbevaring af de leverede materialer. Risiko og ansvar for 
materialerne overgår til køber fra tidspunktet for levering på 
købers adresse. 
 

5.2. Materialer leveres efter aftale til køber 1-2 dage før 
montagestart (i tidsrummet 07.00-17.00). En oplyst leveringstid 
er omtrentlig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Levering 
kan ske i delleverancer. 
 
5.3. Køber betaler samtlige omkostninger, der er forbundet med 
transport af materialer. Ved forsendelser indeholdende farligt 
gods kan der pålægges et godstillæg for farligt gods. 
 
6. Returvarer og afbestilling 
6.1. Varer tages kun retur i original ubeskadiget stand og i 
original emballage.  
 
6.2. Varer tages kun retur efter forudgående aftale og debiteres 
med 25 % af nettoprisen.  
 
6.3. Returvarer skal leveres til sælgers adresse, og udgifter til 
forsendelse afholdes af køber.  
 
6.4. Varer, der er specielt hjemtaget eller fremstillet til køber, 
tages ikke retur. 
 
6.5. Ved afbestilling er kunden forpligtet til dække sælgers 
direkte omkostninger, herunder men ikke begrænset til interne 
og eksterne projekteringsomkostninger og 
fremstillingsomkostninger med tillæg af et 
administrationstillæg på 25 % af det accepterede tilbud. 
 
7. Leveringshindringer 
7.1. Krig, terror, driftsforstyrrelser, strejke, lockout, energi-
råstofmangel, trafikforstyrrelser, usædvanlig vejrlig, offentlige 
dekreter, alle forhold hos sælgers underleverandører samt alle 
tilfælde af force majeure fritager sælger fra enhver 
leveringsforpligtelse, både for så vidt angår levering af 
materiale som levering af montage, så længe hindringen varer, 
og i det omfang denne har betydning for den indgåede aftale. 
 
7.2. Hvis sælger påberåber sig en leveringshindring, skal sælger 
uden ugrundet ophold underrette køber om hindringens 
karakter, opståen, og forventede varighed. 
 
7.3. Levering til den således udskudte leveringstid anses i 
enhver henseende som rettidig. Sælger er berettiget til, ved 
skriftlig meddelelse herom til køber at hæve aftalen, såfremt 
forsinkelsen er eller forventes at blive længere end 8 uger.  
 
8. Montage 
8.1. Montage er alene omfattet, hvis det fremgår af 
ordrebekræftelsen.  
 
8.2. Forventet opstart og forventet afslutning af montage 
fremgår af sælgers tilbud. Udskydes monteringen som følge af 
købers forhold, kan dette ikke anses som en forsinkelse. 
 
8.3. Montage udføres så vidt muligt i almindelig arbejdstid og 
uden væsentlige afbrydelser. Sælgers tilbud er dog baseret på, 
at sælgers håndværkere har adgang til at arbejde i tidsrummet 
7.00-19.00, weekender inkluderet. 
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8.4. Montageområdet skal være rydeligt og eventuel afdækning 
af inventar, maskiner mv. foretages af køber for købers regning. 
 
8.5. Ved montage af indkapslinger og skillevægge forudsættes 
det, at montering kan ske direkte mod eksisterende 
bygningsdele og fastgøres i disse uden yderligere forankring.  
 
8.6. Hvis ikke stillads og lifte stilles til rådighed af køber, 
faktureres køber efter afholdte omkostninger med et 
administrationstillæg på 10 %.  
 
8.7. Sælger har ret til at anvende underleverandører til 
montage. 
 
9. Krav til køber i forbindelse med montage  
9.1. Køber er ansvarlig for, at alle nødvendige godkendelser og 
tilladelser er indhentet, herunder eventuelle 
myndighedsgodkendelser, samt afholde omkostninger hertil.  
 
9.2. Montagestedet skal være udstyret med arbejdslys samt 
udtag til teknisk elstik (3 faset). 
 
9.3. Hjælpeudstyr til vareflytning, såsom truck og løftevogn 
stilles til rådighed af køber for købers regning.  
 
9.4. Anvisning af eventuelle skjulte installationer skal oplyses 
forud for montagen. 
 
9.5. Køber er ansvarlig for alle tekniske installationer, der ikke 
er beskrevet i sælgers tilbud.  
 
9.6. Køber skal anvise et bortskaffelsessted til affald og 
emballage inden for 100 m fra montagestedet og det påhviler 
køber at forestå endelig bortskaffelse og sortering af affald og 
emballage fra montagen.  
 
9.7. Sælger fakturerer til køber enhver ekstraomkostning eller 
udgift, der opstår som følge af købers forhold. 
 
10. Betalingsbetingelser 
10.1. Forud for levering af materialer faktureres køber 30 % af 
den samlede aftalte pris. De resterende 70 % faktureres 
løbende til køber, dog senest ved afslutning af den aftalte 
montage. 
 
10.2. Seneste forfaldsdato for betaling er, hvor intet andet er 
aftalt, 30 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling 
beregnes morarente med sælgers til enhver tid gældende 
morarentesats, p.t. 1,5 % pr. påbegyndt måned. 
 
10.3. Betaling ved modregning af enhver art kan kun ske med 
sælgers skriftlige accept. 
 
10.4. Købers afvisning af kontraktmæssig levering og/eller 
montage fritager ikke køber for betaling af den aftalte købesum. 
Uanset uberettiget afvisning er sælger forpligtet til, for købers 
regning og risiko, at holde de afviste materialer forsvarligt 
oplagret. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ejendomsforhold 
11.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, 
indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er 
betalt. 
 
11.2. De leverede materialer skal, indtil de er monteret, holdes 
adskilt fra andre materialer, der opbevares hos køber, og køber 
skal sikre, at materialerne til enhver tid kan identificeres af 
sælger. 
 
12. Reklamation 
12.1. Køber er forpligtet til at undersøge de købte materialer 
straks efter modtagelsen samt den udførte montage straks efter 
montagen er afsluttet. Reklamation over mangler herunder 
fejllevering, som køber ved sådan undersøgelse konstaterer 
eller burde konstatere, skal ske straks og senest 3 dage efter 
modtagelsen. Ved for sen reklamation er køber afskåret fra at 
påberåbe sig mangler som misligholdelse. 
 
12.2.3 dage efter montagen er afsluttet, er reklamation over det 
købte materiale samt den udførte montage således afskåret. 
 
13. Sælgers ansvar ved mangler og forsinkelser 
13.1. Ved faktiske mangler og forsinkelse er sælger ansvarlig i 
overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler, 
med de fravigelser, som fremgår af nærværende slags- og 
leveringsbetingelser, herunder men ikke begrænset til 
leveringshindringer (7.1 og 7.2) samt indirekte tab (15.1). 
 
13.2. Ved faktiske mangler har sælger ret til enten at udbedre de 
faktiske mangler eller omlevere de mangelfulde varer. 
 
13.3. Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, der skyldes 
fejlagtig behandling, opbevaring eller lignende af eller hos 
køber. 
 
13.4. Når tre dages fristen, jf. 12.1, for reklamation over mangler 
konstateret ved købers undersøgelse af varen straks efter 
varens modtagelse eller montage er udløbet, har sælger intet 
ansvar for mangler, som køber burde have konstateret ved 
denne undersøgelse. 
 
13.5. Sælger er ikke ansvarlig for fejl, mangler eller 
forsinkelser, der skyldes sælgers underleverandører. 
 
14. Produktansvar 
14.1. Sælger er kun ansvarlig for skade på personer eller ting, 
herunder bygninger, skibe, luftfartøjer, dyr, mv., hvis det 
bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af 
sælger. 
 
14.2. Sælger er ikke under nogen omstændigheder eller forhold 
ansvarlig for indirekte tab, jf. 15.1. 
 
14.3. I det omfang sælger, måtte blive pålagt produktansvar over 
for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs 
i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset over for 
køber. 
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14.4. Begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, såfremt 
sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 
 
15. Indirekte tab 
15.1. Sælger er hverken ved mangler, forsinkelse eller 
produktansvar, ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder, 
men ikke begrænset til, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller 
tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for 
tredjemand. 
 
16. Lovvalg 
16.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk 
ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale 
privatretlige regler. 
 
 
Der tages forbehold for trykfejl og lign. 
Revideret December 2013. Forbehold for fejl og prisjusteringer.  
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