Salgs- og leveringsbetingelser for Airmaster A/S
1
Definitioner
1.1 Airmaster A/S, CVR. Nr. 29527393 er betegnet som AIRMASTER.
1.2 Køber i henhold til tilbud betegnes som ORDREGIVER.
2
Grundlag
2.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om AIRMASTER salg og levering
af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.
2.2 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre de skriftligt er fraveget af AIRMASTER.
2.3 ORDREGIVERs eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende er ikke bindende for AIRMASTER.
2.4 AIRMASTER er en ordreproducerende virksomhed. AIRMASTER indkøber således alene dele til
løsning af de konkrete ordrer.
3
Tilbud
3.1 Alle tilbud er gyldige i 90 dage fra tilbudsdato.
3.2 Tilbud er med forbehold for ændringer i valutakurser, told og offentlige afgifter samt øvrige
forhold, der er udenfor AIRMASTERs kontrol, såfremt disse ændrer sig i forhold til niveauet på
tilbudstidspunktet. Ved sådanne ændringer er AIRMASTER berettiget til at ændre det fremsatte
tilbud i overensstemmelse hermed.
3.3 Leveringstider angivet i tilbud er alene vejledende. Bindende svar angående leveringstid kan
oplyses i forbindelse med aftaleindgåelsen.
4
Aftaleindgåelse
4.1 Såfremt det fremsendte tilbud kan accepteres, skal dette meddeles til AIRMASTER. Tilbud er
først endeligt bindende for AIRMASTER, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra
AIRMASTER.
4.2 Såfremt ORDREGIVER vil gøre indsigelser mod en ordrebekræftelse, skal dette ske straks.
5
Ændringer af aftalen
5.1 Ændringer i ordrebekræftelsen kan ikke ske uden skriftlig accept af AIRMASTER.
5.2 Ændring i ordren efter ordrebekræftelse foreligger, er kun muligt i begrænsede tilfælde.
ORDREGIVER vil modtage revideret ordrebekræftelse med revideret leveringstid og med
specifikation af de direkte og indirekte omkostninger ændringen medfører.
5.3 AIRMASTER kan alene skriftligt frasige sig krav på ekstraomkostninger, gebyr og lign.
6
Returvarer
6.1 Leverede varer tages ikke retur, medmindre dette er aftalt skriftligt. Ved aftalt returnering sker det
for ORDREGIVERs regning og risiko. Dersom den returnerede vare er uskadt, refunderes 60% af
varens nettopris.
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6.2 For fejlagtigt bestilte reservedele, hvor erstatningsprodukt bestilles, beregnes returneringsgebyr på
20% af varens pris, dog minimum 400 kr. Returnering er betinget af uskadt vare.
7
Projekter
7.1 Såfremt AIRMASTER skal levere i henhold til et nærmere defineret projekt, er det en forudsætning,
at ORDREGIVER skriftligt specificerer, hvilke ydelser det forventes, at AIRMASTER leverer,
samt at dette skriftligt er accepteret af AIRMASTER.
7.2 For så vidt angår leveringstid henvises til punkt 3.3.
7.3 AIRMASTER leverer ikke ydelser, rådgivning eller accessoriske ydelser ud over eller i tilknytning
til det aftalte, såfremt ydelsen ikke fremgår direkte af det skriftlige aftalegrundlag.
7.4 ORDREGIVER stiller i fornødent omfang projektgrundlaget til rådighed for AIRMASTER.
8
Levering
8.1 Levering sker Ex Works i henhold til Incoterms 2010.
8.2 AIRMASTER kan efter skriftlig aftale arrangere transport og forsikring af leverancen på
ORDREGIVERs regning og risiko. Dette vil normalt fremgå af tilbud. AIRMASTER påtager sig i dette
tilfælde ikke risikoen for leverancens undergang, beskadigelse eller yderligere omkostninger, som
følge af hændelser, der indtræder efter afsendelse fra AIRMASTER forretningssted.
9
Betaling
9.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 20 dage fra fakturadato. AIRMASTER er berettiget til
at kræve uigenkaldelig garanti for betaling.
9.2 Ved forsinket betaling forbeholder AIRMASTER sig ret til morarente af det forfaldne beløb i
henhold til gældende lovgivning.
9.3 Såfremt ORDREGIVER er i forsinkelse med betalinger, har AIRMASTER ret til tilbagehold i ydelserne
indtil betaling sker. ORDREGIVER er forpligtet til at dække enhver udgift AIRMASTER har i denne
forbindelse, hvilket tillige omfatter eventuel opbevaring af ydelserne. Dersom ORDREGIVER ønsker
levering udsat er AIRMASTER berettiget til fakturering på det oprindelige aftalte leveringstidspunkt
samt til fakturering af omkostninger til opbevaring af ydelserne. Omkostninger til opbevaring af
ydelserne andrager normalt 0,80 % af ydelsens nettopris per måned og dækker arealleje og
forsikring.
9.4 Såfremt ORDREGIVER ikke har betalt det forfaldne beløb rettidigt, er AIRMASTER berettiget til ved
skriftlig meddelelse til ORDREGIVER at hæve aftalen og foruden morarente, jævnfør punkt 9.2, at
kræve erstatning af ORDREGIVER for det tab, AIRMASTER har lidt. Erstatningen kan ikke overstige
den aftalte købesum.
10 Ejendomsforbehold
10.1 AIRMASTER bibeholder den fulde ejendomsret til leverancen indtil betaling er fuldt erlagt i den
udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.
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11 Reklamation
11.1 ORDREGIVER skal straks ved modtagelsen, og inden det leverede tages i brug, foretage sædvanlig
modtagekontrol. ORDREGIVERs reklamationer over mangler anses kun for rettidige, såfremt de
skriftligt og med tydelig beskrivelse af manglen er fremsat straks og senest 8 dage efter levering. I
modsat fald kan der ikke rettes krav mod AIRMASTER.
11.2 Hvis der ikke foreligger nogen mangel, som AIRMASTER bærer ansvaret for, har AIRMASTER ret til
godtgørelse for det eventuelle arbejde og omkostninger, reklamationen unødigt har medført.
11.3 Såfremt ORDREGIVER mener, at det leverede er fejlbehæftet eller beskadiget ved overlevering til
transportør skal ODREGIVER straks reklamere til AIRMASTER med udførlig angivelse og
dokumentation for reklamationen. Ved eventuelle transportskader skal ORDREGIVER afklare dette
direkte med transportør.
12 Mangler
12.1 Ved mangler, som AIRMASTER er ansvarlig for, har AIRMASTER ret til inden for rimelig tid at
foretage afhjælpning ved reparation, udskiftning eller erstatning af mangelfulde dele.
12.2 Foretager AIRMASTER ikke afhjælpning i henhold til punkt 12.1 kan ORDREGIVER skriftligt fastsætte
en endelig frist på ikke under 30 dage. Såfremt manglen afhjælpes inden for fristen, har
ORDREGIVER ikke yderligere misligholdelsesbeføjelser.
12.3 Sker afhjælpning eller omlevering ikke, er ORDREGIVER under iagttagelse af dansk rets almindelige
regler samt disse salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den
mangelfulde del af leverancen og kræve erstatning med de begrænsninger, som iøvrigt følger af
disse salgs- og leveringsbetingelser.
12.4 AIRMASTERs ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået
over på ORDREGIVER.
12.5 AIRMASTERs ansvar omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse i
henhold til foreskrifter, urigtig montering foretaget af ORDREGIVER, ændringer foretaget uden
AIRMASTERs skriftlige samtykke eller reparationer, som ORDREGIVER har udført på fejlagtig måde.
Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse. Har ODREGIVER ikke inden 24
måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen, kan den ikke senere gøres gældende.
12.6 AIRMASTER kan ikke gøres ansvarlig for ORDREGIVERs driftstab, avancetab eller andre indirekte tab
som følge af mangler ved det leverede, medmindre det er skriftligt godkendt af AIRMASTER.
12.7 AIRMASTER kan maksimalt blive erstatningsansvarlig som følge af mangler for et beløb svarende til
10% af den aftalte købssum, som dækker den del af leveringen, der på grund af forsinkelsen ikke
kan tages i brug som forudsat.
13 Udbedring, afhjælpning og reparation
13.1 Ved udbedring, afhjælpning eller reparation er ORDREGIVER forpligtet til at transportere godset
til leveringsstedet for egen regning og risiko, medmindre andet er skriftligt aftalt. Efter udbedring
eller reparation sker der levering Ex Works jf. Incoterms 2010.
13.2 Udbedring, afhjælpning eller reparation sker alene efter forudgående aftale med AIRMASTER.
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14 Forsinkelse ved levering
14.1 Såfremt der er indtrådt forsinkelse, og ORDREGIVER ønsker at påberåbe sig dette, skal
ORDREGIVER straks give skriftlig meddelelse til AIRMASTER.
14.2 Hvis levering ikke sker inden for den aftalte leveringstid, er ORDREGIVER alene berettiget til ved
skriftlig meddelelse til AIRMASTER at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor og
derved angive, at ORDREGIVER agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne
fastsatte frist. Såfremt levering ikke sker inden for den således fastsatte frist, er ODREGIVER
berettiget til ved skriftlig meddelelse til AIRMASTER at hæve aftalen for så vidt angår den
forsinkede del af leverancen.
14.3 AIRMASTER kan ikke gøres ansvarlig for ORDREGIVERs driftstab, avancetab eller andre indirekte tab
som følge af forsinket levering, medmindre det er skriftligt godkendt af AIRMASTER.
14.4 AIRMASTER kan maksimalt blive erstatningspligtig som følge af forsinkelse efter modtagelsen af
den skriftlige reklamation og indtil levering sker, dog maksimeret til en konventionalbod, der udgør
0,5% for hver hele uge, forsinkelsen varer, beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker
den del af leveringen, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat.
Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette beregningsgrundlag. Konventionalboden kan
derudover ikke overstige de dokumenterede direkte ekstra omkostninger ved forsinkelsen.
14.5 Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 19 udgør en
ansvarsfrihedsgrund, eller skyldes ORDREGIVERS handling eller undladelse, forlænges
leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
14.6 Hvis forsinkelse med levering skyldes ORDREGIVERs forhold, skal ORDREGIVER alligevel erlægge
købesummen til tiden. AIRMASTER vil foretage opbevaring på købers regning og risiko.
15 Ansvarsbegrænsning
15.1 AIRMASTER påtager sig ikke ansvar for, hvorvidt den tilbudte løsning påvirker stabiliteten i
ejendommen, herunder bærende konstruktioner og lignende. ORDREGIVER opfordres i
tvivlstilfælde til at lade projektet gennemgå af egen byggesagkyndig rådgiver.
15.2 AIRMASTER påser ikke, hvorvidt det fremsendte tilbud overholder lovkrav til luftskifte mv. for den
konkrete ejendom.
15.3 Der kan ikke rejses krav mod AIRMASTER ud over det anførte i nærværende salgs- og
leveringsbetingelser.
16 Produktansvar
16.1 AIRMASTERs produktansvar er maksimereret til den til enhver tid gældende maksimale dækning i
AIRMASTERs produktansvarsforsikringspolice. AIRMASTERs ansvar er maksimeret til sin
forsikringsdækning.
16.2 AIRMASTER er alene ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med de ufravigelige regler i
Produktansvarsloven
16.3 Der kan således ikke rettes krav mod AIRMASTER som følge af det i retspraksis udviklede
produktansvar. AIRMASTER kan heller ikke blive erstatningsansvarlig for ORDREGIVERs driftstab,
tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.
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16.4 ORDREGIVER kan ligeledes ikke gøre regres mod AIRMASTER, såfremt ORDREGIVER måtte blive
mødt med krav fra sin medkontrahent som følge af den lovbestemte eller det ulovbestemte
produktansvar.
16.5 Såfremt AIRMASTER måtte blive direkte ansvarlig over for tredjemand, er ORDREGIVER forpligtet til
at skadesløsholde AIRMASTER i samme omfang, som AIRMASTERs ansvar er begrænset i
nærværende bestemmelse.
17 Lovvalg
17.1 Enhver aftale mellem AIRMASTER og ORDREGIVER er underlagt dansk ret, dog således at
lovvalgsregler, der måtte føre til anvendelse af andet lands retsregler er undtaget.
18 Tvister
18.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale,
skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og
skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af
sager ved Mediationsinstituttet”. Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået
mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet
om påbegyndelse af mediation. Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som
arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part efterfølgende indleder en voldgiftsag
i overensstemmelse med det anførte nedenfor.
18.2 Såfremt en eventuelt tvist mellem AIRMASTER og ORDREGIVER ikke kan løses ved mediation jf.
18.1 skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister
vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet
efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen
af voldgiftssagen.
18.3 Voldgiftretten sættes i Viborg Retskreds.
19 Force Majeure
19.1 AIRMASTER er uden ansvar for manglende overholdelse af aftalen, såfremt dette skyldes force
majeure.
19.2 Som eksempler på force majeure er; naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, strejke,
lockout, svigtende forsyninger fra underleverandører, import- og eksportforbud,
valutarestriktioner, indbrud, brand eller anden begivenhed, som AIRMASTER ikke har indflydelse
på.
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