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1 Anvendelse   
 Ethvert tilbud, salg eller leverance fra Unilite A/S, CVR-nr. 
10906148 (herefter benævnt ”Unilite A/S”) sker på grundlag af 
disse salgs- og leveringsbetingelser der er bindende for alle 
aftaler vedrørende levering af produkter (herefter benævnt 
”Leverancer”) fra Unilite A/S til køber (herefter benævnt 
”Køber”), med mindre Unilite A/S skriftligt godkender andet. 
Ved uoverensstemmelse imellem parternes individuelle 
betingelser vil Unilite A/S’ salgs- og leveringsbetingelser have 
forrang og være gældende. 
 
2. Tilbud og ordrebekræftelse 
Alle skriftlige tilbud afgivet af Unilite A/S er gældende i 14 
dage. 
Unilite A/S kan påkræve, at Køber kan kreditforsikres på 
sædvanlige vilkår. I tilfælde af, at der ikke kan opnås 
kreditforsikring på Køber, er Unilite A/S berettiget til at 
ophæve en indgået aftale herunder annullere en udstedt 
ordrebekræftelse, medmindre der stilles en tilfredsstillende 
sikkerhed for betalingen. 
Køber er ansvarlig for at kontrollere den modtagne 
ordrebekræftelse straks efter modtagelsen. Unilite A/S er ikke 
ansvarlig for fejl eller misforståelser i ordrebekræftelsen. 
Køber skal give meddelelse inden 2 dage, hvis 
ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med de aftalte 
vilkår. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen.  
Endelig aftale om levering er først indgået ved Købers 
modtagelse af ordrebekræftelse.   
 
3. Priser og betaling  
Alle priser er excl. moms, og Køber må tåle ændringer i told, 
skatter, afgifter og lign. i tidsrummet mellem tilbuds- og 
betalingsdato. 
Alle ordrer under DKK 2.500,- pålægges ekspeditionsgebyr på 
DKK 195,-.  Alle ordrer pålægges miljøafgift: DKK 89,-  
Betalingsbetingelserne er 14 dages netto fra fakturadato, 
medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling pålægges 
Køber morarente af det forfaldne beløb med 2 % per 
påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.  
Hvis Køber er i forsinkelse med betaling, har Unilite A/S ret til 
at 1) fastholde købet, 2) tilbageholde fremtidige Leverancer, 
3) kræve betryggende sikkerhed for fremtidige betalinger, 4) 
få meddelt fristforlængelse til levering svarende til Købers 
betalingsforsinkelse og 5) ophæve aftalen og kræve 
erstatning for lidt tab i den forbindelse.  
 
4. Leverancens omfang 
Leverancen omfatter de ydelser, som er beskrevet i 
ordrebekræftelsen eller tydeligt er angivet som hørende til 
leverancen på tegninger eller beskrivelser, der af Unilite A/S 
er anvendt som en del af aftalegrundlaget. 
Ved Leverancer indeholdende glas henviser Unilite A/S til 
Glasindustriens retningslinjer for både opbevaring, montage 
og ibrugtagning af glasset. 
 
 

5. Levering og risiko 
Levering sker ab fabrik EXW, Incoterms ® 2020, medmindre 
andet er skriftligt aftalt, herunder i nærværende aftale. 
Unilite A/S forbeholder sig ret til dellevering. 
Leveringstidspunktet er anført på ordrebekræftelsen og 
angiver tidspunktet for levering på byggeplads/adresse. I 
tilfælde af at Køber ikke er klar til at modtage de bestilte 
Leverancer som er produceret til ordrebekræftede dato, 
faktureres disse jf. nærværende salgs- og leveringsbetingelser, 
og står, om muligt, på vores uaflåste udendørs lager uden 
overdækning til de afhentes. Tilhørende el-dele opbevares på 
vores indendørs lager.  

Køber har risikoen for produktet fra den i ordrebekræftelsen 
anførte leveringsdato. Ved oplagring udover den i 
ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, er forringelse af 
produktet som følge af vejret, hærværk eller andre forhold, 
som Unilite A/S’ ikke er herre over, derfor uden ansvar for 
Unilite A/S.  

For levering indenfor Danmark (Færøerne og Grønland 
undtaget) gælder, når intet andet er skriftligt aftalt følgende: 
 
a) Levering pr. bil: 
Levering finder sted ved vognkant på fast vej så nær den 
aftalte destination som muligt. Køber stiller for egen regning 
mandskab til rådighed ved aflæsningen. Er Køber trods aftale 
herom ikke repræsenteret ved varens ankomst til 
leveringsstedet, kan Unilite A/S enten foranledige varen 
aflæsset for Købers regning, hvorefter varerne henstår for 
Købers risiko, eller tage varerne med tilbage.  
Tages varerne med tilbage, afholder Køber omkostningerne i 
forbindelse med ekstrakørsel, af- og pålæsning, ventetid m.v. 
b) Afhentning på fabrik: 
Ved salg ab fabrik er leveringsstedet Købers vognkant. 
Risikoen overgår til Køber ved varens placering over vognkant. 
 
6. Forsinkelser 
Unilite A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre 
økonomiske konsekvenstab indtrådt hos Køber eller 
tredjemand som følge af Unilite A/S’ forsinkelse. 
Forsinkelse af leverancen berettiger ikke Køber til at ophæve 
aftalen. Er leveringen ikke sket inden 30 dage regnet fra aftalt 
leveringstidspunkt, er Køber dog berettiget til skriftligt at 
ophæve aftalen. 
 
6. Ansvar for mangler 
a) Ved levering har Køber pligt til at kvittere for leverancens 
modtagelse. 
b) Er Køber ikke repræsenteret ved leveringen, er Køber ikke 
senere berettiget til at reklamere overfor mangler i form af 
leveret antal m.v. 
c) Det påhviler Køber umiddelbart efter levering at foretage en 
grundig og omhyggelig undersøgelse af de leverede varer 
(Leverancen). Synlige fejl og mangler påtales skriftligt straks 
ved Leverancens modtagelse.  
 
 
 
 

d) Unilite A/S er kun ansvarlig for mangler, hvis der er 
reklameret rettidigt og inden for 2 år efter leverance har 
fundet sted. Det gælder også byggematerialer.  
e) Unilite A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre 
økonomiske konsekvenstab indtrådt hos Køber eller 
tredjemand som følge af mangler ved Leverancen, 
fejl/mangler under udførsel af montage, service, installation 
eller eftersyn. 
f) Unilite A/S er berettiget til eventuelt at afhjælpe mangler ved 
udbedring og/eller omlevering af Leverancen. 
g) Unilite A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage 
nødvendige produktændringer og ændringer i de tekniske 
specifikationer. 
h) Unilite A/S er ikke ansvarlig for Købers anvendelse af 
Leverancen. 
 
8. Teknisk rådgivning  
Teknisk rådgivning og beregninger foretaget i forbindelse med 
salg af Leverancer er kun vejledende, og Unilite A/S er ikke 
ansvarlig herfor. Køber er selv ansvarlig for bestilling af korrekt 
antal, størrelse og type produkt. Unilite A/S anbefaler, at Køber 
rådfører sig ved byggetekniske rådgivere.  
 
9. Produktansvar 
Unilite A/S er kun ansvarlig for person- eller tingskade 
forårsaget af en defekt ved et leveret produkt i det omfang det 
godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller 
forsømmelse fra Unilite A/S’ side, maksimeret til det til enhver 
tid værende maksimum på Unilite A/S’ 
produktansvarsforsikring. 
Unilite A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, 
avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos 
Køber eller tredjemand som følge af defekte Leverancer. 
 
10. Force majeure og andre uforudsete omstændigheder 
Unilite A/S hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller 
manglende opfyldelse som følge af force majeure herunder 
krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og 
importforbud, beslaglæggelse, valuta restriktioner, almindelig 
vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe, hindringer pga. 
pandemier, forsinkelse fra underleverandør eller lignende 
omstændigheder, medmindre Unilite A/S kunne havet undgået 
eller afværget følgen. 
 
11. Returvarer 
Undtagelsesvist tages ubeskadigede lagervarer retur i original 
og uafbrudt emballage og kun efter forudgående skriftlig aftale 
herom. Varer tages kun retur mod et fradrag på 20 % af den 
fakturerede pris excl. moms. Kreditering sker først ved 
efterfølgende salg til ny køber. Specialindkøbte eller tilpassede 
varer tages aldrig retur. Samtlige omkostninger ved returnering 
påhviler Køber.  
 
12. Tvister 
Enhver uoverensstemmelse med reference til parternes aftale 
indgået på vilkår som ovenfor fastsat skal afgøres efter dansk 
ret og Retten i Aalborg er rette værneting. 
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