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Salgs- & leveringsbetingelser af januar 2019 
 

1. Disse salgs- & leveringsbetingelser er gældende ved indgåelse af aftale med 

virksomheder under HM gruppen A/S, med mindre der foreligger anden skriftlig 

aftale mellem HM gruppen A/S og kunden. 

2. Nærværende gør sig ligeledes gældende for længerevarende serviceaftaler, 

hvorved forstås vedligeholdelse, der udføres over en længere periode efter 

nærmere fastsat aftale. Nærværende gælder tilsvarende for regningsarbejde 

uden nærmere fastsat skriftlig aftale. 

3. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, medmindre andet fremgår i 

kontrakten mellem partnerne. 

Leverancen omfatter kun de i tilbud udtrykkeligt anførte materialer, 

installationsarbejder m.v. 

Alle ordrer betragtes som afgivet til de på leveringsdagen gældende priser, 

baseret på materiale, arbejdsløn, valutakurser, told og fragt. Ved ændring af 

disse forbeholdes ret til prisreguleringer. 

4. Arbejdet udføres indenfor normal åbningstid som forefindes på HM hjemmeside.  

Arbejde der bestilles til udførsel udenfor den normale åbningstid reguleres med 

overtidstillæg.  

I tilfælde af akutte henvendelser udenfor den normale åbningstid opkræves 

endvidere et fast beløb pr. udkald. 

5. HM A/S dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til dennes 

produkter. HM A/S hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod, 

samt driftstab, tidstab, avancetab, eller lignende indirekte tab. En eventuel 

erstatning kan i intet tilfælde overstige DKK. 1. mio. ved personskade og DKK. 1. 

mio. ved tingskade. HM er i tabte besparelser eller andet indirekte tab eller for 

krav rejst af tredjemand mod kunden. HM hæfter ikke for tab ved skade, som 

kunden kan sikre sig dækning imod ved tegning af skadeforsikring i et dansk 

forsikringsselskab. 

6. Betaling af vederlag er 14 kalenderdage fra fakturadato. Ved betaling efter 

forfaldstidspunktet pålægges 1,5 % morarente pr. påbegyndt måned. 

7. Ansvarsperioden er fastsat til 12 måneder efter udført arbejde samt for dele 

leveret til udførelse af arbejdet. 

8. Der henvises i øvrigt til de faglige forbehold i Tekniq´s Standardforbehold af 

januar 2007 for hhv. EL/VVS-arbejde.  

     

    

 


