
GTBUILD A/S -  SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. 

Gældende pr. 1. januar 2020. 

Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende for salg fra GTBUILD A/S af bygningsprofiler og varmefordelingsplader under navnet GTBUILD: 

1. TILBUD OG ORDRE 
1. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. 
2. For specialvarer sat i produktion er det bindende at aftage disse specialvarer. 
3. Oplysninger i GTBUILD A/S brochure, kataloger og andet salgs- og udbudsmateriale, herunder skriftlig produktinformation, tekniske 

tegninger og specifikationer, er kun vejledende. GTBUILD A/S forbeholder sig ret til at ændre materialet uden forudgående 
meddelelse. 

2. PRISER 
1. Alle priser i vores prisliste er eksklusiv moms, og GTBUILD A/S forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel. 

3. EMBALLAGE 
1. Specialemballage, trådpaller og EUR-paller debiteres køberen til dagspriser og krediteres tilsvarende ifølge medsendte fragtbrev ved 

franko returnering i ubeskadiget stand inden 14 dage fra fakturadato. 
4. LEVERING 

1. Ved køb over kr. 6000,00 eksklusiv moms leveres franko i Danmark (kun trofaste øer) af fragtfirma, PostNord eller GLS. 
2. Ved køb under 1500 kroner eksklusiv moms pålœgges et ekspeditionsgebyr på 200 kroner eksklusiv moms.  
3. Vores leveringstid af standardprodukter er ca. 2 hverdage  -  GTBUILD A/S påtager sig ikke ansvar for forsinkelser ved levering. 
4. Ved levering til ikke-brofaste øer pålægges samme leveringsomkostninger som bliver opkrævet til os af fragtselskab. 
5. Dropshipments pålægges 100 kroner eksklusiv moms uanset ordrestørrelse. 

5. RETURRET 
1. Produkter købt hos GTBUILD A/S kan returneres inden 8 dage fra fakturadato, produktet skal være i ubeskadiget original emballage, 

skal være ubeskadiget og der skal være en forudgående aftale med vores salgskontor – der faktureres 20% i returomkostninger af 
fakturaværdi. Specialfremstillede produkter tages ikke retur. 

6. BETALING 
1. Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, er faktura forfalden til betaling 8 dage efter fakturadato. 
2. Ved for sen betaling beregner GTBUILD A/S fra forfaldsdagen en rente på 2 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr i henhold til 

renteloven. 
3. Køber kan ikke modregne eller tilbageholde købesummen helt eller delvis som sikkerhed for opfyldelse ef eventuelle modkrav 

vedrørende andre leverancer, dette vil blive anset som en væsentlig misligeholdelse af aftalen. 
4. Eventuelt aftalte rabatter ydes kun såfremt betaling indgår rettidigt. 
5. Gronsedt A/S bevarer ejendomsretten til det solgte indtil betaling er modtaget. 

7. REKLAMATION 
1. Såfremt køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og inden 8 dage efter leverance, give GTBUILD A/S skriftlig meddelelse 

herom, samt anføre hvori manglen består. GTBUILD A/S har ret til at søge mangler afhjulpet ved omlevering og/eller afhjælpning. 
2. Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede varer. 
3. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel som GTBUILD A/S bærer ansvaret for, har Gronsedt A/S ret til godtgørelse for det arbejde 

og omkostninger den uberettigede reklamation har påført GTBUILD A/S. 
8. ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE OG MANGLER 

1. GTBUILD A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af levering af varer. 
2. GTBUILD A/S er ikke ansvarlig for, om det leverede egner sig til det af køber påtænkte formål. Eventuel vejledning modtaget i 

forbindelse med indgåelse af aftale, skal betragtes som generel vejledning om produktet og ikke konkret rådgivning om produktets 
egnethed til købers påtænkte formål. 

9. PRODUKTANSVAR 
1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. GTBUILD A/S’s produktansvar kan ikke overstige DKK 5 

millioner. 
2. I den udstrækning GTBUILD A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Gronsedt A/S 

skadesløs i samme omfang som GTBUILD A/S’s ansvar er begrænset efter 9.1. 
3. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Gronsedt A/S under alle omstændigheder ikke ansvarlig for driftstab, 

tab af avance eller andre indirekte tab. 
10. LOVVALG 

1. Eventuelle tvister skal dømmes efter danske retsregler. 
2. For byggeleverancer behandles sager ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.  
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