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1. Generelt 
NL92 anvendes som almindelige leveringsbetingelser, med 
mindre disse fraviger i nedenstående betingelser. 
Salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre andet 
skriftligt er aftalt. 
Tilbud gælder 4 uger fra tilbudsdato, dog tages forbehold for 
mellemsalg. 
 
2. Pris og levering 
Alle priser og gebyrer er i danske kroner ekskl. moms og 
afregnes efter Øland A/S til enhver tid gældende danske 
prislister, med mindre andet er skriftligt aftalt. Produkter fra 
Øland A/S leveres Ex Works lager/fabrik (Incoterms 2010). For 
afhenter ordrer under 1000 DKK afregnes ekspeditionsgebyr 
50 DKK. Øland forbeholder sig ret til at regulere fragt- & 
salgspriser med 30 dages varsel. 
Der opkræves et miljøgebyr på 3‰ til delvis dækning af 
omkostninger i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af 
emballage, isolering, kemikalier og andre miljøfarlige stoffer. 
Øland fremsender ordrebekræftelse og denne danner grundlag 
for hvad Øland leverer og hvornår. De påhviler køber at 
kontrollere fremsendte bekræftelse, i forhold til købers 
bestilling. Ved evt. forsinkelse giver dette ikke køber ret til at 
ophæve købet 
 
3. Fragt 
Der beregnes 10,63 % af bruttobeløbet ekskl. moms i henhold 
til fakturaen, dog minimum 325 DKK til dækning af fragt og 
ekspeditionsomkostninger. 
Emballage beregnes separat på fakturaen. 
 
4. Procentfragt anvendes som følger: (dag til dag 
leverancer) 
Ved transport af cirkulære rør og fittings, rektangulære 
kanaler og faconstykker og for alle tekniske produkter, 
omfattende Armatur, Komfort og Industri produkter. 
Øland A/S kan frit vælge transportmåden, og varen bliver 
leveret inden kl. 14.00 på den aftalte leveringsdag. 
Såfremt der er behov for levering inden kl.08.00 – påføres et 
tillæg på 350 DKK. 
Såfremt der er behov for levering inden kl.10.00 – påføres et 
tillæg på 200 DKK. 
Ovenstående er udelukkende gældende for leverancer til 
Danmark inkl. brofaste øer. 
 
5. Afregning af faktiske fragtudgifter - direkte fragt 
anvendes som følger: 
Hvis der på kundens opfordring kræves ekstra service, anses 
blandet andet som, men ikke udtømmende. Levering på 
klokkeslæt, direkte leveringer, aflæsning med kran, flere 
aflæsnings steder m.m. Levering til ikke brofaste øer i 
Danmark samt leverancer til øvrige lande. 
Ovenstående påføres et håndteringstillæg på 250 DKK. 
 
 
6. Betaling 
Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadato, med 
mindre andet skriftligt er aftalt. 
Betaling skal være Øland A/S i hænde på forfaldsdato, der 
beregnes 2,25 % rente af den til enhver tid værende restgæld. 
Rentedagen starter på forfaldsdatoen. Køber er ikke berettiget 
til at modregne, eller tilbageholde dele af købesummen på 
grund af modfordringer af nogen art. 
 
7. Garanti 
På de leverede varer hvor der er aftalt reklamationsret ydes 
der alene en reklamationsret på 12 mdr. fra fakturadato 
Det er en forudsætning for garantien, at produkterne 
monteres og anvendes i overensstemmelse med de tekniske 
specifikationer, monterings og brugervejledninger. Hvis der 
skal udføres reparationer eller udskiftninger på produkter skal 
dette udføres eller godkendes af Øland service. 
 
 
 

 
8. Reklamation og ansvar 
Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid 
inden det købte tages i brug, bearbejdes eller indbygges, 
gennemgå det leverede for at sikre sig, at disse er mangelfri. 
Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, 
som Køber har eller burde have konstateret ved den i punktet 
nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Øland straks og 
absolut senest 10 dage efter levering til Køber for at kunne 
tages i betragtning.  
Såfremt det købte skal monteres eller indgå i en montage, 
skal Køber sørge for, at det købte, inden montagen 
påbegyndes, gennemgås for mangler, idet reklamation ikke 
kan finde sted, efter at montage er påbegyndt. 
I henhold til NL 92, har Øland A/S intet ansvar for indirekte 
tab.  
Øland A/S kan på intet tidspunkt bliver ansvarlig for tab over 
fakturabeløbet på det solgte. 
 
9. Produktansvar & projekteringsansvar 
Bortset fra gældende lovbestemmelser og NL 92 er Øland A/S 
kun ansvarlig overfor køber og ikke for tredjemand, ligesom 
personskade kun er Øland A/S ansvar, hvis det er beviseligt, 
at skaden er sket grundet forsømmelser, som Øland A/S er 
ansvarlig for og som Øland A/S forsikringsselskab accepterer. 
Øland A/S forbeholder sig ret til at foretage 
konstruktionsændringer, hvis sådanne findes nødvendige, det 
er Købers ansvar at holde sig ajour med 
produktbeskrivelserne. 
 
Ølands erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse 
eller mangler ved en projekteringsopgave omfatter ikke 
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Erstatningskrav 
overfor Øland som følge af Købers direkte tab ved forsinkelse 
eller mangler ved Ølands projekteringsarbejde er under alle 
omstændigheder begrænset til 1 gang det aftalte 
rådgiverhonorar, dog mindst 10.000 kr. 
 
Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader 
begrænset til maksimum kr. 500.000 
 
10.Returnering 
Returvarer modtages kun mod forudgående skriftlig aftale og 
altid for købers regning og risiko, ligesom der altid skal 
oplyses Øland A/S fakturanummer. Kreditering sker med 65 % 
af fakturaprisen såfremt varen godkendes i modtagelses-
kontrollen, det er en standardvare som lagerføres på 
tidspunktet for returnering hos Øland A/S, samt at beløbet 
overstiger minimum 500 DKK netto. Ikke godkendte 
returvarer returneres til kunden eller skrottes umiddelbart af 
Øland A/S, men for købers regning og risiko. 
 
11. Returnering – Kun for mobilt lager 
Overskydende standard lagervarer krediteres med 100 % af 
faktura prisen, såfremt varerne godkendes i 
modtagelseskontrollen. Faktiske omkostninger til evt. 
bortskaffelse af ikke salgbare varer samt affald dækkes af 
køber, dog minimum 500 DKK. 
 
 
 


