
Salgs- og leveringsbetingelser for  

Jørn Glad A/S  

1. Anvendelse 
 

Nedenstående almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser finder anvendelse i det 

omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale 

mellem parterne. Jørn Glad A/S forbeholder sig 

ret til at foretage ændringer i disse salgs- og 

leveringsbetingelser uden hverken 

forudgående eller efterfølgende varsel. 

Specielle betingelser fra købers side 

specificeret i købers ordre er ikke bindende 

for Jørn Glad A/S, medmindre Jørn Glad A/S 

skriftligt har erklæret sig indforstået med 

nævnte specielle vilkår. Hvor andet ikke er 

bestemt eller aftalt, er leverancen omfattet 

af NL92. 
 

2. Rådgivning, tilbud og ordre 
 

Jørn Glad A/S rådgiver kun køber inden for 

eget erfaringsområde og efter bedste viden 

på rådgivningstidspunktet. 

Rådgivning sker kun på grundlag af de 

oplysninger, køber har forelagt. 

Hvor intet andet er anført, er tilbud gældende 

30 dage fra afgivelsesdato. 

Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb 

forbeholder Jørn Glad A/S sig retten til at hæve 

eller ændre tilbuddet. 

Jørn Glad A/S har først accepteret en ordre, 

når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt 

til køber. Stemmer Jørn Glad A/S 

ordrebekræftelse ikke overens med købers 

bestilling, skal køber straks reklamere. I 

modsat fald vil køber være bundet af 

ordrebekræftelsens indhold. 

Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget 

til at foretage tilføjelser eller ændringer Jørn 

Glad A/S ordrebekræftelse. Jørn Glad A/S 

tager sig intet ansvar for sådanne ændringer. 
 

3. Priser 
 

Priser i tilbud, ordrebekræftelser og 

kontrakter er dagspriser eksklusive moms, 

afgifter og montering. Jørn Glad A/S forbeholder 

sig ret til at ændre i priser i tilfælde af 

ændringer i produktionsomkostninger, 

arbejdsløn, rå-materialer, underleverancer, 

valutakurser, diskonto, told, samt øvrige 

forhold, som Jørn Glad A/S ikke er herre over. 

Priser kan ændres uden varsel.  
 

4. Produktansvar 
 

Producenterne af de produkter som Jørn Glad 

A/S forhandler, forbeholder sig ret til uden 

varsel at foretage ændringer i sine produkter, 

såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte 

tekniske specifikationer. Dette gælder også 

allerede bestilte produkter. 

Jørn Glad A/S er i intet tilfælde ansvarlig for 

driftstab, tabt fortjeneste eller andre 

økonomiske konsekvenstab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Leveringsbetingelser 
 

Levering sker ab fabrik, medmindre andet er 

aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen. 

Levering anses at have fundet sted ved varens 

overgivelse til køber eller overgivelse til 

fremmed fragtfører, medmindre andet er 

anført i ordrebekræftelsen. 

 

 

6. Leveringstid og forsinkelse 
 

Leveringstiden fremgår af den skriftlige 

ordrebekræftelse under forudsætning af, at 

alle tekniske detaljer og formaliteter for 

bestillingens gennemførelse på dette 

tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes 

leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle 

forhold er bragt i orden.  

Jørn Glad A/S er uden ansvar for forsinkelser, 

som skyldes force majeure eller andre 

forhold uden for Jørn Glad A/S indflydelse og 

kontrol, herunder også forsinkede 

leverancer fra leverandører, 

driftsforstyrrelser, strejker, lockout, 

transportuheld, eller tilsvarende. Der ydes 

ikke konventionalbod /erstatning ved 

forsinket levering. 
 

7. Betalingsbetingelser 
 

Betaling skal ske i henhold til de gældende 

betalingsbetingelser, som fremgår af 

ordrebekræftelsen. Jørn Glad A/S forbeholder 

sig ret til før levering at indhente oplysninger 

omkring kreditvurdering samt at kræve garanti 

for betaling. Jørn Glad A/S forbeholder sig 

ejendomsret over varen, indtil betaling er 

sket. Opfyldes betalingsbetingelserne ikke, har 

Jørn Glad A/S ret til at tage varen tilbage. 

Køber er forpligtet til at holde det leverede 

forsikret til fuld værdi mod transportskade, 

brand, hærværk, tyveri og lignende, fra varen 

er leveret, og indtil frigørende betaling har 

fundet sted. 

Falder betaling ikke rettidigt, er Jørn Glad A/S 

berettiget til fra forfaldsdatoen at beregne sig 

morarenter iht. rentelovens bestemmelser. 

Såfremt køber ved forfaldstid ikke har betalt 

forfaldent beløb, er Jørn Glad A/S berettiget til 

at hæve aftalen, eller tilbageholde 

leverancen. Jørn Glad A/S er herefter 

berettiget til uden varsel at ændre 

betalingsbetingelser for fremtidige leveringer 

til denne køber. 
 

8. Garanti og reklamation 
 

For alle produkter solgt af Jørn Glad A/S 

ydes samme garanti og 

reklamationsbestemmelser som Jørn Glad 

A/S garanteres af 

producenten/leverandøren for arbejds- og 

materialefejl, der ikke vedrører almindelig 

slitage, i 12 måneder fra leveringsdatoen. 

hvis ikke andet er aftalt iht. 

ordrebekræftelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantien er kun gældende under 

forudsætning af, at produktet er korrekt 

monteret, der udelukkende er benyttet 

originale reservedele, og at anvendelsen 

stemmer overens med Producentens 

vejledning og almindelig anerkendt praksis.  

Såfremt der i garantiperioden påvises fejl på 

et produkt, foretager Jørn Glad A/S gratis og 

hurtigst muligt inden for normal arbejdstid 

reparationer og fornyelser i fornødent 

omfang. 

Hvis reklamerede varer skal erstattes af nye, 

fremsendes disse mod ny faktura. De 

reklamerede varer skal returneres til Jørn 

Glad A/S senest 14 dage fra reklamation for 

kreditering. 

Jørn Glad A/S er ikke ansvarlig for driftstab, 

tidstab, avancetab eller lignende. 
 

9. Returnering af bestilte varer 
 

Leverede varer kan returneres under følgende 

omstændigheder: 

- Varen skal være ubeskadiget og ubrugt 

- Returnering skal ske senest 14 dage fra 

fakturadato. Ved returnering herefter 

pålægges et gebyr på 10% af varens værdi. 

- Alle tilhørende dele skal vedlægges 

- Varen er ikke en skaffevare 

- Der skal med returvaren vedlægges kopi af 

følgeseddel/faktura 

- Elektronik må kun returneres ved 

forudgående aftale med Jørn Glad A/S  

Alle fragtomkostninger vedr. returnering 

afholdes af køber 
 

10. Værneting og lovvalg 
 

Uoverensstemmelser i anledning af 

nærværende salgs- og leveringsbetingelser 

samt fortolkning af disse skal afgøres ved 

voldgift og efter danske retsregler, herunder 

sædvane og handelskutymer. 

 
 

Jørn Glad A/S 

Høgemosevænget 13 

DK- 8380 Trige  

Tel: +45 86230466 

Mail: glad@gladas.dk 
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