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§ 1. Gyldighed 
Salgs- & leveringsbetingelserne gælder for alle 
tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er 
skriftligt aftalt. Specielle betingelser fra køber side, 
specificeret i køber ordre, er ikke bindende for os, 
med mindre vi har givet vort skriftlige samtykke. 
Et køb regnes for endeligt når køber skriftligt har 
bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke 
annulleres, ændres eller udsættes uden skriftligt 
accept fra sælger. 
 
§ 2. Tilbud 
Tilbud er gældende i 30 dage, og er kun 
gældende ved det angivende antal. Hvis der 
ønskes prototyper eller prøveophængning 
udregnes separat pris på dette, og der indgås 
HEMMELIGHOLDELSESAFTALE. 
 
§ 3. Mellemsalg 
Der tages forbehold for mellemsalg. 
 
§ 4. Priser 
Priser er ekskl. opsætning og elektrisk installation. 
AB fabrik, Odense, ekskl. emballage og 
leveringsomkostninger. 
 
§ 5. Betaling 
Betaling ved Ordre, leveringstid regnes fra 
modtagelse af betaling ved ordre. Mindste 
ordrebeløb 5.000,- ekskl. moms. Ved senere 
betaling påregnes rentetillæg på 2% pr. måned fra 
forfaldsdato 
 
§ 6. Ejendomsforbehold 
Ejendomsretten tilhører Holbech Lys, og 
brugsretten til produktet overgår først til Kunden, 
når HL. har modtaget fuld betaling for produktet. 
Det leverede er omfattet af immaterielle 
rettigheder, og kunden køber kun brugsretten, og 
ikke retten til at reproducere eller kopiere 
produktet. 
 
§ 7. Ændrings ret 
Vi forbeholder os ret til at levere varer med 
ændrede tekniske specifikationer, hvis dette kan 
ske uden skade for køber. 
 
§ 8. Levering 
Leveringstid regnes fra modtagelse af betaling 
ved ordre. Sælger tager forbehold for ændringer i 
leveringssituationen ved ordretidspunktet. 
 
§ 9. Montage 
Det er kundens eget ansvar, at sørge for korrekt 
montage. HL er uden ansvar for fejl som følge af 
forkert montage eller elektrisk tilslutning. 
 

 
 
 
§ 10. Godkendelser 
CE Mærkning, RoHs, EMC. 
 
§ 11. Ansvar for mangler 
Ved mangler skal reklamationen ske omgående 
og senest 8 dage fra leveringsdatoen. 
Fremkommer varen beskadiget, er det modtager 
der skal reklamere overfor transportøren. 

§ 12. Returvarer 
Speciel- & skaffevarer kan ikke returneres eller 
forventes krediteret. Godkendte returvarer 
krediteres med fakturaværdi - 20%. 
Returforsendelser sker for kundens regning og 
risiko. 
 
§ 13. Produktansvar 
Vi er kun ansvarlig for skade forvoldt af vore 
produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden 
skyldes fejl begået af HL. Driftstab, avance tab 
eller andre indirekte tab eller udgifter erstattes 
ikke, hverken i tilfælde af forsinkelse, mangler ved 
varerne eller i forbindelse med produktansvar. 
 
§ 14. Garanti 
Garantien omfatter ombytning til nyt eller 
reparation. Varer, der er behæftet med 
fabrikations- eller materialefejl sendes franko til 
HL. Ved efterfølgende modifikation af leverede 
varer bortfalder garantien. 
Garantien omfatter ikke udskiftningsomkostninger. 
Det er bygherrens eget ansvar at udfylde 
systemgarantier. 
 
§ 15. Immaterielle rettigheder 
Alle informationer, beregninger, produkter og 
tekniske specifikationer udleveret af Holbech Lys, 
er omfattet af immaterielle rettigheder, og må ikke 
benyttes som reference til udbudssager eller  
videregives til tredje mand uden forudgående 
skriftligt samtykke fra Holbech Lys. 
  
§ 16. Særlige betingelser  
Alle uoverensstemmelser, som ikke løses imellem 
parterne, afgøres ved retten i Odense. 
 
 
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer, som 
følge af teknisk udvikling eller lovkrav. 
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