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Nedenstående gælder for alle leverancer og aftaler indgået med MB Projekt ApS, medmindre andet er skriftligt bekræftet. 

MB Projekt ApS er ikke bundet af krav eller vilkår fremsat af kunden, heller ikke selvom MB Projekt ApS ikke har gjort 

indsigelse. Der tages forbehold for trykfejl. 

 

 

Priser: 
Alle priser er angivet ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. 

De angivne priser er dagspriser, der kan ændres af MB Projekt ApS uden varsel, med mindre andet er skriftligt aftalt. 

Tilbud, uden særskilt angivet frist for tilbudsaccept, bortfalder 4 uger fra tilbudsdato. 

 

Levering: 
Generelt er alle leveringer ab lager Brøndby eller Birkerød. 

Forsendelse sker på købers regning og risiko med fragtmand på billigste måde, medmindre andet er aftalt. 

Der tages forbehold for forsinkelser og andre uforudsete forhold, der ligger udenfor vor kontrol. 

Eventuelt forsinket levering berettiger ikke til erstatning for tab som følge af forsinkelsen. 

For leverancer på under kr. 1.300,00 beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 140,00. 

 

Betaling: 
20 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dog netto kontant ved de første leverancer. 

Ved overskridelse af sidste rettidige indbetalingsdato beregnes rente, 2 % pr. påbegyndt måned, regnet fra fakturadato, 

samt et rykkergebyr. 

Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, er MB Projekt ApS berettiget til at tilbageholde fremtidige leverancer. 

 

Emballage: 
Varerne leveres i engangsemballage, der ikke tages retur. 

Udleverede og fremsendte EUR-paller er til ombytning. Ikke byttede paller faktureres med kr. 120,00 pr. stk. 

Ved større leverancer erlægges et depositum, p.t. på kr. 120,00 pr. stk. 

Ved returnering til vort lager, krediteres tidligere debiterede paller med kr. 80,00 pr. stk. 

 

Returvarer: 
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale i forbindelse med bestillingen, og kun indenfor en måned efter 

leveringen. Al returnering sker for købers regning og risiko. 

Specielt fremstillede eller indkøbte varer tages ikke retur. 

Returnerede varer krediteres med fakturapris minus et fradrag på 25 %, såfremt varer og emballage er i ren, ubeskadiget 

stand og i øvrigt har været opbevaret forskriftsmæssigt. Mindste returfradrag er kr. 300,00. 

 

Reklamation: 
Indenfor en uge efter modtagelsen af varerne skal MB Projekt ApS være skriftligt underrettet om art og omfang af en 

eventuel reklamation. Ved rettidig og begrundet reklamation er MB Projekt ApS berettiget til at foretage omlevering. 

Dækningskøb for vores regning kan kun ske i henhold til skriftlig accept. Herudover kan køber ikke gøre krav gældende i 

anledning af eventuel mangelfuld leverance. 

Eventuelt erstatningskrav kan ikke overstige beløbet for de solgte varer. 

 

Ansvar: 
MB Projekt ApS  

- yder 5 års leverandøransvar i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 25. juni 1986. 

- har tegnet produktansvarsforsikring for kr. 5,0 mio. 

- er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder avancetab, tidstab eller lignende. 

- er leverandør og har i denne forbindelse intet ansvar som rådgiver eller lignende. 

 

Det anbefales køberen at foretage en afprøvning af varerne forud for en egentlig anvendelse. 

Oplysninger og data i produktinformationerne er vejledende og angivet ud fra ideelle betingelser. 

MB Projekt ApS har intet ansvar, hvis varerne ikke er anvendt som foreskrevet, eller ved anvendelse under ekstreme 

betingelser. 

 

Birkerød, april 2014. 


