
 

Side 1 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
Senest opdateret den 1. april 2020 

 
Dansk version 

 
 

Engelsk version 

1. Generelt 
1.1. Medmindre andet skriftlig er aftalt i 

ordrebekræftelsen, gælder disse almin-
delige leveringsbetingelser (herefter 
”Betingelser”) for Plast Solutions ApS’, 
Lillebæltsvej 20, 6715 Esbjerg N (heref-
ter ”Plast Solutions”) leverancer og 
ydelser til kunden. 

 
 

 

2. Tilbud 
2.1. Plast Solutions skriftlige tilbud, der ikke 

angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis 
overensstemmende accept ikke er 
kommet frem til Plast Solutions inden 30 
dage fra tilbuddets datering. Mundtlige 
tilbud skal accepteres straks. 

 
2.2. Tilbud omfatter alene de ydelser, der er 

specificeret heri. Tilbud baseres på de 
på tilbudsdatoen kendte projektoplys-
ninger og senere fremkomne oplysnin-
ger kan medføre prisændringer, jf. pkt. 
4. 

 
2.3. Plast Solutions forbeholder sig retten til 

at revidere eventuelt afgivne til-
bud/ordrebekræftelser, såfremt gen-
nemførelse – uanset årsag – viser sig at 
være urimelig byrdefuld.  

 

 

  
3. Arbejdets udførelse 

 
3.1. Kunden leverer byggestrøm, nødvendi-

ge skurvognsfaciliteter, tilslutningsafgif-
ter samt alle de for byggeriet nødvendi-
ge tilladelser. Kunden skal sikre frie til-
kørselsforhold og byggeveje til ejen-
dommen/arbejdspladsen.  

 
3.2. Kunden skal sikre at Plast Solutions har 

fri og uhindret adgang til at udføre ar-
bejdet forsvarligt, herunder skal Kunden 
blotlægge og sikre direkte adgang til rø-
rene før leverancen påbegyndes samt 
efter leverancens udførelse, sikre for-
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svarlig tildækning af det udførte arbejde. 
Tildækning skal ske under hensyntagen 
til køletidsanvisningerne fra rørprodu-
centen. Det er kundens ansvar, at den 
leverede ydelse ikke bliver tildækket og 
holdes i tørvejr under køletiden. Anvis-
ningerne fra rørproducenterne kan til 
enhver tid findes på Plast Solutions 
hjemmeside eller fremsendes elektro-
nisk til kunden ved henvendelse herom.  

 
3.3. Plast Solutions medbringer telt til brug 

for levering af ydelser ved almindeligt 
forekommende vådt vejr. Kunden skal 
sikre, at Plast Solutions har mulighed for 
opsætning af teltet. Det er en forudsæt-
ning for levering af svejseydelser, at 
vejrforholdene tillader det.  

 
 
3.4. Kunden er ansvarlig for at sikre forsvar-

ligt arbejdsunderlag. Kunden er forplig-
tet til at sikre at arbejdsunderlaget og 
omgivelserne holdes fri for ledninger, 
anden rørføring og andre installationer, 
der kan beskadiges i forbindelse med 
udførelsen af leverancen. 
 

3.5. Plast Solutions kan indkalde Kunden til 
tilsynsgennemgang af nærmere be-
stemte arbejder eller materialer, med 
henblik på en vurdering af, om de på-
gældende ydelser i henseende til nær-
mere angivne egenskaber er kontrakt-
mæssige eller må kasseres som ikke 
kontraktmæssige. 
 

3.6. Plast Solutions udfører egenkontrol af 
svejseydelser medmindre andet er 
skriftligt aftalt. Ved overholdelse af 
egenkontrollen skabes formodning for, 
at arbejdet er udført mangelfrit. Kunden 
bærer bevisbyrden for andet, jf. pkt. 8. 
Kunden skal til enhver tid forsyne Plast 
Solutions med de for ydelsernes gen-
nemførelse nødvendige og korrekte op-
lysninger og specifikationer. 

 
3.7. Plast Solutions forestår ikke projekte-

ring. Arbejdet udføres i henhold til kun-
dens projekteringsmateriale, beskrivelse 
samt tegninger til brug for arbejdets ud-
førelse.  
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3.8. Kunden skal undersøge LER-registret 

og orientere Plast Solutions om oplys-
ninger af betydning for Plast Solutions 
ydelse inden Plast Solutions påbegyn-
der levering af sin ydelse. Plast Soluti-
ons bærer intet ansvar i relation til ska-
der opstået som følge manglende un-
dersøge af LER-registreret eller som 
følge af forkerte oplysninger heri.   

 
3.9. Hvis Plast Solutions leverer en samlet 

entreprise, forstås derved, at Plast Solu-
tions udfører en samlet fagentreprise 
indeholdende levering af materialer og 
svejsning. 

 
3.10. Hvis Plast Solutions leverer mand-

skabsudleje forstås derved, at Plast So-
lutions kun leverer mandskab, men in-
gen materialeleverancer, og at Plast So-
lutions medarbejdere er underlagt Kun-
dens instruksbeføjelser og at Kunden 
har ethvert ansvar for arbejdets udførel-
se.  

 
4. Pris 

4.1. Alle priser angives i danske kroner 
ekskl. moms, fragt, told, skatter og an-
dre afgifter, medmindre andet er skrift-
ligt oplyst.  

 
4.2. Såfremt prisen undtagelsesvist angives i 

EURO eller anden valuta fastlåses vek-
selkursen pr. datoen for tilbudsafgivelse. 
 

4.3. Er der aftalt en fast entreprisesum, er 
den gældende i 12 måneder fra aftalens 
indgåelse. For den del af ydelsen, der 
udføres efter udløbet af førnævnte fast-
prisperiode indeksreguleres entreprise-
summen i overensstemmelse med net-
toprisindekset med udløbet af fastpris-
perioden som basisindeks.  

 
 

4.4. Prisen kan reguleres, hvis et statsligt 
indgreb, der er gennemført efter tilbud-
dets afgivelse, har ført til væsentlig 
merudgifter og ikke er dækket af anden 
regulering. Der ydes endvidere Plast 
Solutions godtgørelse for ekstraordinær 
prisstigning på materiale, som i færdig 
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form eller på sædvanlig måde indgår i 
arbejdet, eller på brændstof, der direkte 
benyttes til arbejdet. Tilsvarende kan 
prisen reguleres, hvis udenlandske lov-
ændringer/indgreb, fører til øgede med-
arbejder- og administrationsomkostnin-
ger.  
 

4.5. Kunden betaler timetakst fra medarbej-
derne forlader Plast Solutions firma-
adresse og indtil medarbejderen retur-
nerer til Plast Solutions firma adresse. 
Derudover afregnes kørsel efter statens 
vejledende kørselstakster.  

 
4.6. Ved levering af ydelser uden for Dan-

marks grænser faktureres kunden for 
Plast Solutions omkostninger til diæter 
og transport til og fra arbejdsstedet. Der 
faktureres derudover efter anvendt time-
forbrug ved udstationering af medarbej-
dere.  

 
4.7. Ventetid uanset årsag afregnes på 

timebasis til almindelige timesatser.  
 

4.8. Alle projektændringer udføres som 
ekstraarbejder og i henhold til regning. 

 
 

5. Betaling 
5.1. Medmindre andet fremgår af ordrebe-

kræftelsen skal betaling ske senest 14 
dage fra fakturadato.  

 
5.2. Plast Solutions er berettiget til at sende 

ugentlige aconto afregninger.  
 
5.3. Ved forsinket betaling beregnes mora-

rente på 2 % pr. påbegyndt måned fra 
forfaldsdagen at regne.  

 
5.4. Betaling ved modregning kan ikke finde 

sted, hvis modkravet er omtvistet. 
  
5.5. Såfremt Kunden ikke betaler til forfald, 

er Plast Solutions berettiget til at tilba-
geholde endnu ikke leverede leveran-
cer/ydelser og/eller annullere aftalen ef-
ter forudgående skriftligt varsel på 3 da-
ge. Plast Solutions er herefter berettiget 
til at kræve erstatning efter dansk rets 
almindelige regler ved Kunden. 
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6. Levering 
6.1. Levering af materiale leverancer, er 

betinget af, at aflæsningsstedet er til-
gængeligt ad farbar vej. Eventuel vente-
tid i forbindelse med afløsning sker for 
kundens regning. 

 
 

 

7. Leveringstid og forsinkelse 
7.1. Er leveringstid eller –periode aftalt, vil 

det fremgå af tilbuddet og/eller af ordre-
bekræftelsen. Leveringstiden er fastsat 
af Plast Solutions efter bedste skøn i 
overensstemmelse med de forhold, der 
forelå ved tilbuddets fremsættelse 
og/eller aftalens indgåelse.  

 
7.2. Med mindre andet skriftligt er aftalt, 

betragtes en udskydelse af leveringsti-
den med 14 arbejdsdage i enhver hen-
seende som rettidig levering, således at 
kunden ikke af denne årsag kan udøve 
nogle beføjelser over for Plast Soluti-
ons. Plast Solutions skal uden ugrundet 
ophold meddele kunden om ændringer i 
leveringstiden. 

 
7.3. Ved udskydelse af leveringstiden i mere 

end 14 dage og idet omfang Kunden 
kan dokumentere, at forsinkelsen skyl-
des fejl eller forsømmelse fra Plast So-
lutions side, samt at Kunden er blevet 
påført tab, kan Kunden evt. have ret til 
erstatning. Erstatningen kan dog ikke 
overstige et beløb på 3% af den aftalte 
betaling for den forsinkede leverance for 
hver fulde uge, forsinkelsen varer, og 
erstatningen kan maksimalt andrage 
10% af den aftalte betaling. Kunden kan 
ikke kræve erstatning for forsinkelse til 
dækning af Kundens driftstab, avance-
tab, dagbøder eller andet indirekte tab. 
Plast Solutions påtager sig ikke herud-
over noget ansvar, og der tilkommer ik-
ke kunden andre misligholdelsesbefø-
jelser. 

 
7.4. Skyldes forsinkelsen kundens forhold, 

er Plast Solutions berettiget til fristfor-
længelse i et efter omstændighederne 
rimeligt omfang.  
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7.5. Plast Solutions tager forbehold for ind-
trufne forsinkelser der skyldes dårligt 
vejrforhold, svigtende materialeleveran-
cer, krav fra myndigheder, strejke (også 
selvom strejken kun berører Plast Solu-
tions), lock out, pandemier, force majeu-
re og andre begivenheder, som Plast 
Solutions ikke er herre over. I sådanne 
tilfælde er Plast Solutions berettiget til at 
udskyde færdiggørelsestidspunktet.  

 
8. Mangler og reklamation 

8.1. Alle arbejder udføres i henhold til Kun-
dens projekteringsmateriale, beskrivelse 
samt tegninger. Kunden er selv ansvar-
lig for, at det leverede er tilstrækkeligt 
og/eller passende til løsning af Kundens 
opgave i kapacitetsmæssig og enhver 
henseende. Plast Solutions påtager sig 
ikke noget ansvar for fejl eller mangler i 
ydelsen, som skyldes indholdet af in-
formationer modtaget fra Kunden. 

 
8.2. Plast Solutions påtager sig intet projek-

terings-, design-, kapacitets-, planlæg-
nings- eller konstruktionsansvar for fejl 
og/eller defekter relateret til brug, eller 
manglende brug af de leverede ydelser.  

 
 

8.3. Inden for den nedenfor nævnte periode 
forpligter Plast Solutions sig til at af-
hjælpe eventuelle mangler ved det leve-
rede ved reparation eller omlevering ef-
ter Plast Solutions valg. Afhjælpes 
manglen skal kunden sørge for at blot-
lægge rørene inden afhjælpning kan fo-
retages og tildække rørene igen efter 
endt afhjælpning som beskrevet under 
pkt. 3, samt afholde eventuelle yderlige-
re omkostninger forbundet med af-
hjælpningen. Plast Solutions forpligtel-
ser omfatter alene arbejdsløn og mate-
rialer, der er direkte forbundet med af-
hjælpning af mangler. Alle andre om-
kostninger, der er forbundet med en op-
stået mangel, herunder transport, ven-
tepenge, diæter, logi samt omkostninger 
ved blotlæggelse, tilgængeliggørelse og 
tildækning af defekte dele, er Plast So-
lutions uvedkommende. Kunden afhol-
der endvidere samtlige udgifter til gen-
montering og opstart m.v.  
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8.4. Har kunden ikke inden 12 måneder 

efter afleveringsdatoen påberåbt sig 
en mangel over for Plast Solutions, 
kan kunden ikke senere gøre den 
gældende. Anvendes leverancen 
mere intensivt, end det er aftalt, el-
ler mere intensivt end det måtte for-
udsættes ved aftalens indgåelse 
forkortes denne periode forholds-
mæssigt.  

 
8.5. Ved udførelse af fagentrepriser skal 

evt. krav mod Plast Solutions, som 
følge af mangler fremsættes senest 
5 år efter arbejdets færdiggørelse. 
Efter dette tidspunkt kan kunden ik-
ke rejse krav mod Plast Solutions. 

 
8.6. I alle tilfælde skal kunden efter afle-

vering reklamere skriftligt inden 8 
dage efter den pågældende mangel 
er eller burde være konstateret hos 
kunden. Overholdes fristen ikke, 
bortfalder enhver ret og forpligtelse.  

 
8.7. Hvis kunden selv leverer materialer 

og Plast Solutions alene udlejer 
mandskab er det udlejede mand-
skab underlagt kundens instrukti-
onsbeføjelser, hvorfor Plast Soluti-
ons ikke kan gøres ansvarlige for 
evt. fejl og mangler.  

 
8.8. Forandring af eller indgreb i det 

solgte uden Plast Solutions samtyk-
ke fratager Plast Solutions for et-
hvert ansvar og enhver forpligtelse. 

 
8.9. Plast Solutions ansvar omfatter kun 

mangler, som opstår under de i afta-
len forudsatte arbejdsforhold og un-
der korrekt anvendelse af leveran-
cen. Plast Solutions ansvar omfatter 
ikke mangler forårsaget af materia-
le, som er tilvejebragt af kunden, ef-
ter kundens specifikationer eller ef-
ter kundens godkendelse af Plast 
Solutions materialelister, af kon-
struktioner som er foreskre-
vet/specificeret af kunden, af fejlag-
tigt udført forberedende arbejde fra 
kundens side og omstændigheder 
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indtruffet efter overtagelsen, herun-
der mangler, der skyldes mangelfuld 
vedligeholdelse fra kundens side, 
ændringer i leverancen foretaget af 
kunden uden Plast Solutions skriftli-
ge samtykke, reparationer som 
kunden har udført på fejlagtig måde 
og normal slitage og forringelse. 

 
8.10. Plast Solutions ansvar bortfal-

der, såfremt produktanvisninger ikke 
overholdes – herunder f.eks. at pro-
ducentanvisninger i forhold til til-
dækning af rør, ikke følges.  

 
8.11. Plast Solutions har intet ansvar 

for mangler ud over ovennævnte, 
hvorfor Kunden ikke kan hæve kø-
bet, kræve forholdsmæssigt afslag 
eller erstatning eller tilbageholde 
købesummen helt eller delvist. Det-
te gælder ethvert tab, manglen måt-
te forårsage, herunder driftstab, tabt 
fortjeneste og andre økonomiske 
konsekvenstab, herunder tab som 
følge af brud på udførte svejsninger 
eller ledninger. Denne begrænsning 
i Plast Solutions ansvar gælder ikke, 
dersom han har gjort sig skyldig i 
grov uagtsomhed.  

 
8.12. Der ydes ikke nogen form for 

garanti på leverede ydelser. Evt. ga-
rantier fra producenter vedrørende 
materialeleverancer overdrages dog 
til kunden, hvorefter kunden må ret-
te et eventuelt garantikrav direkte 
mod producenten.  

 
 

9. Sikkerhedsstillelse 
9.1. Sikkerhedsstillelse for det fulde beløb 

kan til enhver tid opkræves hos kunden 
– f.eks. i form af bankgaranti – før ydel-
sen påbegyndes. 
 

9.2. Plast Solutions stiller normalt ikke sik-
kerhed. Hvis sikkerhedsstillelse aftales 
betales omkostningerne hertil af kun-
den. 

 

 

10. Ansvarsbegrænsning 
10.1. For krav, som vedrører Plast Solutions 
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opfyldelse eller manglende opfyldelse af 
sine forpligtelser, er kunden berettiget til 
erstatning for direkte tab med følgende 
begrænsninger: 
 
Plast Solutions kontrakts- og erstat-
ningsansvar er begrænset til direkte 
skader/tab, og er – uanset årsag og 
uanset kravets art – begrænset til faktu-
rabeløbet for den ydelse, der forårsage-
de skaden/tabet eller er årsag til eller di-
rekte forbundet med erstatningskravet, 
dog maksimalt kr. 250.000 pr. år og i alt.   
 
Plast Solutions er under ingen omstæn-
digheder erstatningsansvarlig over for 
kunden for tabt fortjeneste, tabte bespa-
relser eller andre indirekte tab eller føl-
geskader. 

 
Erstatningsansvarsbegrænsningen er 
kun gældende for skader og beløb som 
ikke er dækket af forsikring. 

 
11. Produktansvar 

11.1. For produktansvar er Plast Solutions 
ansvarlig i overensstemmelse med 
dansk rets bestemmelser om produkt-
ansvar. Plast Solution´s ansvar er be-
grænset til i alt DKK 5.000.000 for samt-
lige produktskader og/eller produktan-
svar pr. kalenderår. 
 

11.2. Serieskader, dvs. skader på forskellige 
emner, men med samme skadesårsag 
betragtes som én skade og Plast Soluti-
ons ansvar herfor er begrænset til i alt 
kr. 5.000.000 pr. år for samtlige pro-
duktskader og/eller produktansvar pr. 
kalenderår. 
 

11.3. Kunden skal holde Plast Solutions ska-
desløs i den udstrækning Plast Soluti-
ons pålægges ansvar, eller erstatnings-
krav over for tredjemand for sådan ska-
de og sådant tab, som Plast Solutions jf. 
ovenstående ansvarsbegrænsning ikke 
er ansvarlig for overfor Kunden, eller 
som overskrider den fastsatte beløbs-
begrænsning.   
 

11.4. Plast Solutions er ikke ansvarlig for 
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller 
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andet indirekte tab.  
 
 

11.5. Bliver Plast Solutions sagsøgt af tred-
jemand i anledning af produktansvar, 
accepterer Kunden at kunne blive adci-
teret under sagen eller sagsøgt ved den 
domstol eller voldgiftsret, som behand-
ler sagen. 
 
 

12. Force majeure 
12.1. Plast Solutions er ikke erstatningsan-

svarlig over for Kunden for tab, der hid-
rører fra omstændigheder af usædvanlig 
art og som hindrer, besværliggør eller 
fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt 
disse indtræder efter tilbuddets frem-
sættelse og ligger uden for Plast Soluti-
ons kontrol, herunder: Arbejdskonflikter 
(strejker og lockouts), ildsvåde, krig, op-
rør, indre uroligheder, vejrlig og naturka-
tastrofer, valutarestriktioner, offentlig 
beslaglæggelse, pandemier, cyber an-
greb, import- eller eksportforbud, afbry-
delse af den almindelige samfærdsel, 
herunder energiforsyning, væsentlige 
pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valuta-
udsving, produktions- og leveringsvan-
skeligheder, der skyldes forhold, der ik-
ke kan bebrejdes Plast Solutions samt 
indtrædelse af force majeure og/eller 
hard ship hos relevante underleveran-
dører. 
 

 

13. Forsikring 
13.1. Kunden tegner og betaler sædvanlig 

allrisk forsikring fra arbejdets påbegyn-
delse indtil mangler, der påvist ved afle-
veringen/leveringen, er afhjulpet. Kun-
den er forpligtet til at medtage Plast So-
lutions som sikret på forsikringspolicen. 
Forsikringen skal omfatte samtlige Plast 
Solutions arbejder på den bygning 
og/eller det anlæg, aftalen vedrører. 
 

 

14. Tvister, lovvalg og værneting 
14.1. Tvister mellem parterne, der ikke kan 

afgøres i mindelighed, skal afgøres ved 
byretten i Esbjerg under anvendelse af 
dansk ret.  
 

14.2. Dansk international privatret, der henvi-
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ser til fremmed ret, samt Den Internatio-
nale Købelov (CISG) finder dog ikke an-
vendelse. 

 
15. Fortolkning 

15.1. I tilfælde af fortolkningstvivl vil den 
danske version af salgs- og leveringsbe-
tingelserne til enhver tid have forrang 
fremfor øvrige versioner. 
 

 

 


