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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2021-03-01

§ 1  Aftalegrundlaget
Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående 
almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre 
anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne. Bostik 
kan ikke gøres erstatningsansvarlig i videre omfang 
end det følger af disse bestemmelser, medmindre det 
dokumenteres, at Bostik har handlet forsætligt.

§ 2  Ordreoptagelse og priser
Køber er bundet af sin ordreafgivning i 8 dage fra ordrens 
afgivelse. Tilbud bliver først bindende for Bostik ved 
Bostik’s ordrebekræftelse. (Dog kan Bostik i et skriftligt 
tilbud angive en periode, for hvilken det konkrete tilbud 
er bindende). Tilbud bliver bindende ved afgivelse til 
Bostiks repræsentant eller kontor, medmindre Bostik 
snarest efter at have modtaget meddelelse om ordren 
erklærer, at denne ikke kan accepteres. Prisen er den på 
ordre- bekræftelsens dato gældende og angives normalt 
excl. moms og evt. anden statslig afgift. Såfremt der 
i tiden mellem ordre- bekræftelse og levering sker 
stigninger i råvarepriser, overens-komstbestemt 
arbejdsløn, arbejds-giveraftaler af enhver art, 
vareskatter, toldsatser, import/eksport- afgifter, den 
danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for 
Bostiks kontrol, er Bostik berettiget til at forhøje prisen i 
henhold til nævnte forhold; køber skal informeres herom 
inden varens afsendelse.

§ 3  Tekniske oplysninger
Tekniske oplysninger, specifikationer, produkt-
informationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger 
m.m. om produkters funktion, anvendelse og andre 
tekniske data er omtrentlige og alene vejledende. 
Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det
omfang disse udtrykkeligt er gengivet i Bostiks 
ordrebekræftelse. Køber er forpligtet til at foretage en 
sådan rimelig afprøvning af produktet, således at køber 
sikrer sig, at produktet kan anvendes til købers påtænkte 
brug.

§ 4  Levering
Levering sker ab fabrik eller lager. Bostik leverer dog 
franko ved køb over kr. 13.000 nettofaktureret. Bostik 
sørger for afsendelse og vælger forsendelsesmåde. 
Forsendelse foregår for købers regning og risiko. Varen 
leveres i Bostiks standardkvalitet, medmindre andet 
aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens 
særlige krav og specifikationer, er Bostik berettiget til 
at levere indtil 10% mindre og indtil 10% mere end den 
aftalte mængde. På ordre til en samlet værdi under 
kr 2.500,- netto pålægges et ekspeditionsgebyr på 
kr. 600,- (ikke ved restordre). Bostik forpligter sig til 
at træffe passende foranstaltninger med henblik på 
rettidig levering. Medmindre andet er skriftligt aftalt, 
er opgivne leveringstider efter bedste skøn. Såfremt 
der alligevel måtte indtræde forsinkelse, skal Bostik 
være berettiget til at udskyde leveringstidspunktet 

med 3 uger regnet fra seneste ordinære leveringstid 
uden at køber i den anledning kan hæve købet. Forsinket 
leverance berettiger ikke køber til erstatning. Leverede 
varer modtages kun retur efter forudgående aftale. 
Returemballage, paller og mellemlæg tages kun tilbage, 
når de tilbagesendes franko og modtages i ubeskadiget 
stand. Hvis ikke debiteres køber.

§ 5  Mangler
Såfremt den leverede vare ikke svarer til de af Bostik 
i ordre-bekræftelsen angivne specifikationer eller de 
skriftligt aftalte krav til varen eller ikke er af sædvanlig 
kvalitet, skal Bostik være forpligtet til, hvad enten dette 
skyldes en påviselig fejl fra Bostiks side eller ikke, at 
levere en ny, fejlfri vare i stedet.
Sådan erstatningsleverance sker uden udgift for 
køberen, når den mangelfulde vare returneres til Bostik. 
Bostik er uden ansvar for mangler, som kunne have 
været konstateret ved en afprøvning til købers specielle 
brug jfr. § 3. Udover den i stk. 1 nævnte forpligtelse til at 
levere erstatningsleverance, kan køber ikke gøre andre 
misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber kan således 
ikke hæve handelen, kræve forholdsmæssigt afslag 
eller erstatning for tab – herunder ødelagt produktion, 
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab – som 
følge af, at en leverance har vist sig at være mangelfuld. 
Mangler og fejl, som skyldes uhensigts-mæssige forhold 
under transport, håndtering og lagring uden for Bostiks 
kontrol, er Bostik uvedkommende.

§ 6  Reklamationer
Køber skal straks ved modtagelse og inden produkterne 
tages i brug gennemgå de leverede produkter for 
kontrol af manko eller mangler. Det påhviler køberen 
uopholdeligt og senest 8 dage efter levering skriftligt 
at meddele Bostik om sådanne fejl og mangler ved det 
leverede, som køber har eller burde have konstateret. 
I modsat fald fortaber køber retten til at reklamere. 
Herudover skal reklamation dog altid ske senest 6 
måneder efter levering. Ved senere reklamation har 
køber mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. 
For så vidt – og kun i det omfang – de leverede varer 
anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen dog med 
den byggeleverance-klausul, som måtte være gældende 
på tidspunktet for ordreafgivelsen.

§ 7  Produktansvar
Bostiks ansvar dækker udelukkende direkte person- 
eller skade, som køber bevisligt kan dokumentere er 
opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. 
Bostik har intet ansvar for skade på løsøre eller fast 
ejendom, ligesom Bostik under ingen omstændigheder 
er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller noget 
andet indirekte tab. Bostik er endvidere uden ansvar for 
enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller 
usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på 
underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. 

vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. 
Ligeledes er Bostik uden ethvert ansvar for skade 
som følge af utilstrækkelig eller uhensigts-mæssig 
opbevaring. I den udstrækning Bostik måtte blive pålagt 
produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til 
at holde Bostik skadesløs i samme omfang, som Bostiks 
ansvar er begrænset efter de foregående afsnit. Hvis 
tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om 
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne 
part straks underrette den anden herom. Bostik og køber 
er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den 
domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod 
en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget 
af leverancen. I det omfang en eller flere af ovennævnte 
begrænsninger ikke lovligt kan vedtages, påvirker dette 
ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Såfremt 
en eller  flere af begrænsningerne måtte blive anset 
for vidtgående til Bostiks fordel, men gyldigt kunne 
vedtages med et mindre vidtgående indhold, da skal den 
pågældende  begrænsning reduceres til, hvad der gyldigt 
kunne være vedtaget.

§ 8  Betaling
Betalingsbetingelser er netto kontant 30 dage fra 
fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betales 
forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato 
en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned. Veksel, 
check eller gældsbevis anses ikke for betaling, før fuld 
indbetaling har fundet sted.

§ 9  Force Majeure
I alle forhold Bostik ikke har indflydelse på, såsom 
arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, brandskade, 
svigtende tilførsel af råvarer, regerings-foranstaltninger, 
krig og uroligheder, skal Bostik være berettiget til at 
udskyde leverancen. Såfremt Bostik vil påberåbe sig 
nærværende bestemmelse, skal køber snarest muligt 
underrettes herom.
Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse 
til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse bliver 
urimelig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte 
omstændigheder.

§ 10  Værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede 
bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og 
med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

§ 11  Forbrugerkøb i Danmark
Ved forbruger-køb i Danmark går købelovens samt 
produkt-ansvarslovens ufravigelige bestemmelser 
forud for nærværende salgs- og leverings-vilkår, og 
værnetingsaftalen er ikke gældende.
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