Green Box A/S’ salgs- og leveringsbetingelser
1.

1.2. For tilbud og leverancer gælder i øvrigt ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB 18) i det omfang bestemmelserne ikke
er i modstrid med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, leveranceaftale eller Green Box A/S’ tilbud.
1.3. Green Box A/S’ salgs- og leveringsbetingelser gælder
forud for købers eventuelle købsbetingelser, medmindre
Green Box A/S udtrykkeligt har accepteret sådanne.
1.4. Tilbud skal betragtes som et samlet tilbud og kan ikke
uden Green Box A/S’ tiltrædelse accepteres for en del.

2.

sig ret til at udskyde badekabineproduktionen og levering,
indtil Green Box A/S igen har ledig kapacitet.

Generelt

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende
for alle tilbud og leverancer, medmindre andet udtrykkeligt
fremgår af tilbud eller leveranceaftale.

Tilbuddets omfang

2.1. Ved uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og tilbuddets specifikationer, gælder det i tilbuddet anførte.
2.2. Green Box A/S vedstår sit tilbud i 30 dage fra tilbuddets
datering, medmindre anden vedståelsesfrist fremgår af tilbuddet.
2.3. Såfremt tilbudsgrundlaget omfatter tekniske arbejdsbeskrivelser, er det alene det specifikke afsnit, som omhandler badekabineleverancen, som danner grundlag for
Green Box A/S’ tilbud.
2.4. Såfremt tilbudsgrundlaget omfatter tekniske tegninger, er
det alene den eller de (dele) af tegninger, som omhandler
badekabineleverancen, som danner grundlag for Green
Box A/S’ tilbud.
2.5. Der tages forbehold for sammentællingsfejl i tilbud og leveranceaftale.

3. Projektgrundlag og produktionsplanlægning
3.1. For at kunne levere til aftalt pris og tid forudsættes, at køber i overensstemmelse med terminerne i den for leverancen gældende projekteringstidsplan sender gældende digitale tegninger i DWG- og PDF-format til Green Box A/S
samt oplyser endeligt antal badekabiner med typebetegnelse, herunder endeligt antal der ønskes henholdsvis
ret- og spejlvendt.
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3.4. Køber betaler dagbod eller erstatter Green Box A/S det
ved udskydelsen lidte tab, herunder tab som følger af uudnyttet kapacitet i de(n) oprindeligt planlagte perioder (projektering, produktion og transport), i overensstemmelse
med pkt. 7.

4.

Leveringsudskydelse og ændret produktionsrækkefølge

4.1. Såfremt køber ikke er i stand til at modtage leverancen
efter den for leveranceaftalen gældende leveringsplan,
skal der ske omgående skriftlig underretning til Green Box
A/S.
4.2. Såfremt køber ønsker produktionsrækkefølgen ændret i
forhold til den oprindeligt ønskede produktionsrækkefølge, skal der ske omgående skriftlig underretning til
Green Box A/S
4.3. Green Box A/S’ omkostninger forbundet med, at køber
ikke er i stand til at modtage leverancen, jf. pkt. 4.1, eller
køber i øvrigt ønsker udskydelse af levering, ændret produktionsrækkefølge, jf. pkt. 4.2, og/eller aflysning af transport mindre end 5 hverdage før det aftalte leveringstidspunkt, vil blive faktureret af Green Box A/S til køber.

5.

Levering

5.1. Køber skal bestille transport af badekabinerne hos Green
Box A/S minimum 5 arbejdsdage før, levering skal finde
sted.
5.2. Levering sker ”frit på vogn” på den af købers oplyste byggeplads/adresse. Leveringsstedet er så nær brugsstedet,
som fuldt læsset sættevogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. Det er købers ansvar, at der er uhindret
kørevej for sættevogn frem til leveringstedet, og at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret
og bæredygtigt. Green Box A/S bærer risikoen for leverancen, indtil sættevognen er nået leveringsstedet.
5.3. Badekabiner leveres i hele læs, idet køber er ansvarlig for
og forestår losning af badekabiner, jf. Green Box A/S’
montagevejledning. Såfremt køber ikke ønsker hele læs,
fakturerer Green Box A/S køber for tomme lad-meter.

3.2. Før projektering og produktionsplanlægning kan begynde, er køber forpligtet til i samarbejde med Green Box
A/S at afklare og udfylde Green Box A/S’ afklaringsark inden for den termin, der er afsat til afklaring i projekteringstidsplanen. Før projektering og produktionsplanlægning
kan begynde, er køber ligeledes forpligtet til at oplyse leveringstidspunkt og leveringsrækkefølge for badekabinerne samt forpligtet til at deltage i afklaring af yderligere
forhold som anført i projekteringstidsplanen.

5.4. Aflæsningstid – herunder ventetid – er fastsat til 1 time fra
købers adviserede ankomsttidspunkt. Omkostninger forbundet med yderligere aflæsningstid – herunder ventetid
– faktureres til køber, medmindre forsinkelsen kan henføres til Green Box A/S’ forhold.

3.3. Green Box A/S forestår alene projektering af egne arbejder vedrørende badekabinerne frem til tilkoblingspunktet
ved kabinekant.
Foreligger projektgrundlaget til Green Box A/S ikke fuldstændigt på det aftalte tidspunkt, jf. pkt. 3.1, eller hvis køber ikke bistår med nødvendig projektafklaring mv. inden
for den aftalte tid, jf. pkt. 3.2, forbeholder Green Box A/S

5.6. AB 18 § 27, stk. 7 finder anvendelse for leverancen.

5.5. Levering gennemføres hverdage mellem kl. 7-16. Ekstra
omkostninger til levering og/eller spild-/ventetid uden for
dette tidsrum vil blive særskilt faktureret til køber.

6.

Modtagekontrol mv.

6.1. Køber skal forud for losning af badekabinerne kvittere for
modtagelsen og samtidig skriftligt påtale umiddelbart synlige fejl og mangler, herunder udvendige skader, intakt
emballering samt at korrekt antal og typer badekabiner er
modtaget. Fejl og mangler, der kunne eller burde være
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opdaget ved sådan modtagekontrol, kan ikke senere påberåbes over for Green Box A/S.
6.2. Køber forpligter sig til at gennemgå leverancen for fejl og
mangler umiddelbart efter udpakning og montering af badekabinerne i byggeriet, idet køber samtidig skal give
Green Box A/S meddelelse om tidspunktet for udpakning
og montering af badekabinerne. Forpligtelsen til at gennemgå leverancen for fejl og mangler gælder også separat ved både udpakning og montering, såfremt udpakning
og montering tidsmæssigt ligger forskudt. Fejl og mangler, der kunne eller burde være opdaget ved sådan gennemgang, kan ikke senere påberåbes over for Green Box
A/S.
6.3. Køber forpligter sig til at gennemgå leverancen for fejl og
mangler umiddelbart efter tilkobling/tilslutning og idriftsætning af badekabinerne, idet køber samtidig skal give leverandøren meddelelse om tidspunktet for tilkobling/tilslutning og idriftsætning af badekabinerne. Fejl og mangler,
der kunne eller burde være opdaget i forbindelse med tilkobling/tilslutning og idriftsætning af badekabinerne, kan
ikke senere påberåbes over for Green Box A/S.

7.

Sanktion ved forsinkelse

7.1. Hvis forsinket levering i forhold til den for leveranceaftalen
gældende leveringsplan skyldes forhold, som udelukkende kan henføres til Green Box A/S, er sanktionsformen dagbod, jf. leveranceaftalens bestemmelser herom.
7.2. I tilfælde af forsinkelse fra købers side med blot en del af
projektmaterialet, jf. pkt. 3.1 eller manglende udfyldelse af
afklaringsark mv., jf. pkt. 3.2, er sanktionsformen ligeledes dagbod, jf. leveranceaftalens bestemmelser herom.
Green Box A/S opnår herudover ret til tidsfristforlængelse
svarende til den forsinkelse, som køber har forårsaget.
7.3. Såfremt Green Box A/S’ tab forårsaget af købers forsinkelse med projektmaterialet, jf. pkt. 3.1, eller købers
manglende udfyldelse af afklaringsark mv., jf. pkt. 3.2,
overstiger den dagbod, som Green Box A/S er berettiget
til i medfør af leveranceaftalens bestemmelser herom,
kan Green Box A/S i stedet vælge at kræve erstatning for
det ved udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

8.3. Green Box A/S’ eventuelle erstatningsansvar for fejl og
mangler eller øvrige ansvarspådragende forhold er begrænset til forsikringssummen på Green Box A/S’ til enhver tid gældende ansvarsforsikring.

9.

Indeksregulering af kontraktsum

9.1. For den del af leverancen, der udføres efter 12 måneder
fra tilbudsdagen, reguleres Green Box A/S’ priser i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for etageboliger, jf. AB 18 § 34, stk. 2, dog
ikke i nedadgående retning.

10. Fakturering og betaling
10.1.Green Box A/S fakturerer køber en forudbetaling på 10 %
af købesummen tidligst 14 arbejdsdage efter indgåelse af
leveranceaftalen, forudsat at den i pkt. 11 anførte sikkerhed foreligger. Forudbetalingen modregnes på slutfaktura.
10.2.Green Box A/S har ret til ugentligt at fakturere og kræve
betaling for færdigproducerede badekabiner, uanset hvornår disse skal anvendes på byggepladsen, med tillæg/fradrag af ændringsarbejder. Den fakturerede pris udgør således den oprindelige entreprisesum pr. badekabine med
tillæg/fradrag af ændringsarbejder. Sidste rettidige betalingsdato er 20 kalenderdage fra fakturaens modtagelse.
10.3.Green Box A/S stiller ikke sikkerhed for købers betaling af
færdigproducerede kabiner, som endnu ikke er leveret på
byggepladsen, idet Green Box A/S dog – efter påkrav fra
køber – afgiver ejendomserklæring for badekabinerne.
10.4.Green Box A/S er berettiget til at tilbageholder leverancer,
såfremt køber misligholder sine betalingsforpligtelser.
10.5.Udover den faste pris skal der ydes Green Box A/S godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten, jf. AB 18 § 35, stk. 1. Der reguleres dog ikke i tilfælde
af mindreudgifter.
10.6.Udover den faste pris skal der ydes Green Box A/S godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger i overensstemmelse med AB 18 § 35, stk. 2-7.

11. Sikkerhed
8.

Ansvarsbegrænsning

8.1. Green Box A/S hæfter ikke for mangler eller forsinkelser
som følge af force majeure, herunder: strejke, lockout, eksport -og importforbud, almindelig vareknaphed, mangel
på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandør eller forsinkelser herfra eller andre katastrofer som Green Box A/S ikke med rimelighed
har kunnet undgå, og hvis følger Green Box A/S ikke med
rimelighed har kunnet afværge.
8.2. Green Box A/S fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle
mangler, skader samt følgerne heraf, som kan henføres
til uklarheder eller lignende ved det projektmateriale, som
køber har udleveret til Green Box A/S i henhold til pkt. 3.1,
eller som kan henføres til købers oplysninger på udfyldt
afklaringsark, jf. pkt. 3.2.

11.1.Green Box A/S stiller sikkerhed på 10 % af købesummen,
jf. AB 18, § 9, stk. 4, senest 14 arbejdsdage efter indgåelse af leveranceaftalen.
11.2.Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 2 % et år efter levering
af den sidste badekabine. Garantien bortfalder 5 år efter
levering af den sidste badekabine.

12. Garanti
12.1.Køber er forpligtet til at følge Green Box A/S’ montagevejledning. Såfremt køber ikke følger montagevejledningen,
ophører garantien for badekabinerne.
12.2.Er der i udbudsgrundlaget stillet krav om garanti udover
det gældende for produktet/materialet, er sælger kun forpligtet heraf i det omfang garantiforpligtigelsen kan videreføres til Green Box A/S’ underleverandør.

