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Zampell A/S (CVR 67 72 43 13)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke er fraveget 

ved skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre Zampell 
A/S (i det følgende kaldet Zampell) skriftligt har accepteret dette.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne fremsendes til køberen og er herefter gældende for alle 
ordrer, som effektueres efter fremsendelsestidspunktet.

1.3 Zampell er berettiget til med øjeblikkeligt varsel at ændre salgs- og leveringsbetingel-
serne.

Projektsalg (nyanlæg og servicearbejder udført efter tilbud)

2. Aftalegrundlag
2.1 For tilbuddet er ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægs-

virksomhed” af 10. december 1992 (AB92) i deres helhed gældende, dog bortset fra be-
stemmelser, der foreligger præciseret som fravigelser i udbudsmaterialet eller anført i til-
bud i et supplement til AB 92 for alle de af tilbuddet omfattende arbejder og leverancer, 
eller på anden måde lige så tydeligt og udtrykkeligt angiver, hvilke punkter i AB 92 der 
fraviges.

3. Faglig rådgivning
3.1 Alle immaterielrettigheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. er Zampells 

ejendom og må ikke kopieres eller overlades til tredjemand uden forudgående accept fra 
Zampell og kan kræves leveret tilbage. De leverede produkter må ej heller fremstilles el-
ler overlades til tredjemand med dette formål for øje.

3.2 Al teknisk rådgivning f.eks. med hensyn til kvalitetsvalg, konstruktioner eller mængdebe-
regninger er afgivet ud fra den viden vi måtte have på det pågældende tidspunkt og 
uden ansvar for os ud over det i aftalen angivne, hvorfor køberen bør efterprøve alle op-
lysninger i så henseende.

4. Tilbud
4.1 Ethvert tilbud afgives uden forbindende. Leveringstid angives med forbehold for mellem-

salg.
4.2 Alle priser gælder uforbindende, såfremt der ikke udtrykkeligt er andet angivet, og er ba-

serede på de lønninger og omkostninger samt priser på materialer, materiel og tjeneste-
ydelser, der var gældende på tilbudsdagen. Afvigelser fra hvad der sådan er lagt til grund 



Ildfast Service der Holder

□ Afd. Jylland
Nedergårdsvej 5-7
DK-7260 Sdr. Omme
Telefon: +45 9717 2410

Installation EngineeringIldfaste Materialer
mail@zampell.dkwww.zampell.dk

Ildfaste Materialer · Installation · Engineering
www.zampell.dk · mail@zampell.dk

□ Afd. Sjælland
Transportbuen 11
DK-4700 Næstved
Telefon: +45 5572 6979

ZAMpEll A/S · CVR-nr. 67724313

for tilbuddet skal medføre modsvarende forøgelse eller reducering af entreprenørens ve-
derlag.

4.3 Hvis ikke andet fremgår på udbudsmaterialet tilføjes følgende til AB§24. Entreprenøren 
kan kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
Samme ret har entreprenøren i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilke han 
ikke kan gøres ansvarlig.

4.4 Tilbud afgives med de tilføjelser og begrænsninger som er nævnt i det til enhver tid gæl-
dende ”Dansk Byggeris Standard Forbehold” 

5. Levering
5.1 Levering sker ab fabrik Zampells forretningssteder, jf. Incoterms 2010, medmindre andet 

udtrykkeligt er aftalt.
5.2 Forsendelse sker for købers regning og risiko.
5.3 Levering op til 7 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som 

rettidig levering.
5.4 Køber kan ikke afvise dellevering.
5.5 Leveringsterminer regnes fra ordrebekræftelsesdatoen og det tidspunkt, hvor alle nød-

vendige meddelelser og oplysninger om ordrens udførelse er os i hænde. Vi er ikke an-
svarlige for forsinkelser på grund af forsinkede leverancer, force majeure, bygherrens 
ændringer af ordren eller bygherrens undladelse af at opfylde vores stillede betingelser. 

6. Reklamation
6.1 Hvis andet ikke er aftalt er Zampell kun ansvarlig for fejl og mangler, hvorom der er re-

klameret indenfor 6 mdr. Vort ansvar for evt. skjulte mangler ophører fem år efter arbej-
dets udførelse eller iht. de garantibestemmelser, som fremgår af aftalens dokumenter. 
Reklamation skal altid være skriftlig.

7. Produktansvar (ansvar for leverancens skadeforvoldelse)
7.1 Zampell er ansvarlig for personskade i det omfang, og ikke videregående, end hvad føl-

ger af ufravigelige lovregler.
7.2 Zampell er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre tilhørende køber eller 

tredjemand, eller som opstår, mens leverancen er i købers besiddelse.
7.3 Zampell er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på pro-

dukter, hvori købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som 
købers produkter som følge af Zampells leverance forårsager.

7.4 Zampell er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, konventionalbod, dagsbod, driftstab, 
tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.

7.5 I den udstrækning Zampell måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kø-
ber pligtig at holde Zampell skadesløs, i samme omfang som Zampells ansvar er begræn-
set som ovenfor nævnt.

7.6 Ved konstaterede mangler i de af Zampell leverende materialer eller udførte arbejder, på-
tager vi os intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, men Zampell 
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påtager sig alene enten at udføre erstatningsleverance udført i almindelig arbejdstid eller 
tage materialerne retur mod at refundere den erlagte købesum. 

7.7 Zampell har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring. Betingelser udleveres efter øn-
ske. 

7.8 Hvis ikke andet er nævnt betragtes ibrugtagning som afleveringsforretning for det ibrug-
tagne, såvel i relation til risikoens overgang som i relation til betalingsbetingelser og ga-
rantiperiodens start.

8. Betalingsbetingelser
8.1 Betaling skal foregå efter AB92 § 22, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
8.2 Vi forbeholder os, at bygherren stiller sikkerhed i form af transport, bankgaranti, kauti-

onsforsikring eller depositum.
Materialesalg

9. Priser
9.1 Hvor ikke andet er anført, gælder priser ab lager iht. Incoterms 2010, inkl. standardem-

ballage, men ekskl. specialemballage. Endelig gælder priserne eksklusive merværdiafgif-
ter.

9.2 Afgivne tilbud er gældende i 3 måneder, hvorefter de bortfalder.
9.3 Prisen er afgivet med forbehold for ændringer under hensyn til dokumenterede ændrin-

ger af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kurs-
ændringer m.v.

9.4 Såfremt sådanne prisændringer indtræffer, påhviler det Zampell uden ugrundet ophold at 
give oplysning til køberen herom, og køberen har herefter 1 uge til at beslutte, om han 
ønsker at acceptere med de prisstigninger, der efterfølgende er indtruffet.

9.5 Efter accept er Zampell berettiget til at foretage regulering af prisen, såfremt der sker do-
kumenterede ændringer i valutakurser, offentlige afgifter, told m.v., som bevirker en for-
øgelse af Zampells omkostninger.

9.6 Ændres leverancen, eller forøges Zampells omkostninger op anden måde på grund af kø-
bers forhold, er Zampell berettiget til at regulere den aftalte pris i overensstemmelse her-
med.

10. Reklamation
10.1 Reklamation må ske senest 8 dage efter regningsmodtagelse, transportskader dog omgå-

ende til fragtfører. Ved godkendte reklamationer påtager vi os kun at udføre erstatnings-
leverancen eller tage materialet tilbage mod refundering af købesummen.

10.2 Således godtgøres ikke eventuelle omkostninger, skader, tab, bøder, erstatningskrav etc., 
som vor køber vil kunne udsættes eller gøres ansvarlig for.  En reklamation skal altid 
være skriftlig. 

11. Returnering
11.1 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale, og normalt kun inden 

for 21 dage fra købsdato og mod et returneringsgebyr. Specialfremstillede produkter, så 
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som prestøbte elementer og lignende, tages ikke retur. Varer modtages kun retur ved 
franko tilsendelse til vort lager i ubeskadiget stand og i ubrudt emballage. Mørtler og fu-
gemasser med begrænset holdbarhed tages ikke retur.

12. Levering
12.1 For at sikre produktion af et bestilt kvantum formsten forbeholder vi os ret til at levere 

indtil 4 % mere ved ordre o/ 100 stk. max 4 stk. ekstra ved ordre på 20 – 100 stk. og 
max 2 stk. ekstra ved ordre under 20 stk. Forme til præstøbt er Zampell ejendom og kan 
anvendes frit af Zampell a/s.

13. Fragt
13.1 Brækage undervejs er for købers regning. Efter ønske forsikres varen mod refundering af 

præmien. I øvrigt er købelovens regler gældende ved materialeleverancer. 

14. Sikkerhedsdatablade
14.1 Det er købers pligt selv at udbede sig sikkerhedsdatablade på de af os leverede varer. 

15. Lovvalg og værneting
15.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, og med Retten i Næstved eller 

Retten i Herning, som værneting

Sønder Omme/Næstved, januar 2021


