
ANVENDELSE
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for al omsætning 
og alt salg fra Jackon AS med mindre andet fremgår af 
ordrebekræftelsen eller er skriftligt aftalt mellem parterne.

PRISER / BETALINGSBETINGELSER
Sælger forbeholder sig retten til at regulere priserne, med 
mindre der udtrykkeligt er aftalt faste priser for bestemte 
tidsrum, eller projekter/opgaver. Leveringsdagens pris er 
gældende. Faktura dateres den dag varen sendes, eller 
kan hentes fra sælgers lager eller produktionssted. Sælgers 
betalingsbetingelser er netto 30 dage. Ved overskridelse af 
betalingsfristen forpligter køber sig til at svare 1,0 % rente 
per måned. Købers reklamation på grund af uvæsentlige 
mangler fritager ham ikke for rettidig betaling. Ved 
reklamation på dele af en leverance, skal den korrekte 
del af leverancen betales som aftalt. Leveringsvilkår ihht. 
Incoterms 2010. Der hvor ikke andet er skriftligt aftalt, eller 
indgår i disse salgs- og leveringsbetingelser gælder NS 8409. 
Almindelige ISO-fraktbestemmelser om køb af byggevarer.

LEVERINGSBETINGELSER/ -TIDSPUNKT
Levering skal ske i overensstemmelse med aftalte 
leveringsvilkår og til aftalt leveringstid. Normal leveringstid 
er defineret som tiden mellem kl. 07.00 – kl. 16.00.
Tidsløftelevering mod kr. 500,00. Aftalt leveringstidspunkt 
er gældende når det fremgår af ordrebekræftelsen. 
Til øer uden fast broforbindelse gælder levering kun 
til afskibningshavnen. Til øer uden fast broforbindelse 
afregnes efter gældende takst og forbrug af tid medmindre 
andet er aftalt. Leveringstiden oplyses uden ansvar for 
forsinkelser af leveringen som skyldes forhold, sælger 
ikke har indflydelse på. Kan sælger ikke overholde aftalt 
tidspunkt for leverancen/delleverancen, eller kan køber 
ikke modtage eller afhente godset som aftalt, skal den 
anden part straks underrettes, og tidspunkt for leverancens 
sandsynlige gennemføring skal angives.
Medfører købers afvig fra leveringsplanen, at sælger må 
lagre varen udover fastsat leveringstidspunkt, forpligter 
køber sig til at betale for normal lagerleje fra dette tidspunkt 
til afhentning eller levering finder sted.
Varerne transporteres så langt, som der er farbar vej for 
vogntog. Køber sørger for at forholdene på leveringsadressen 
tillader den planlagte leverance. Ved specielt vanskelige 
tilkørselsmuligheder bedømmer chaufføren, hvor
langt det er forsvarligt at køre. Modtager har ansvar for 
losning, og chaufføren er behjælpelig. Ved manglende 
kvittering på fragtbrevet, er modtager ansvarlig for 
eventuelle skader og/eller manko. Ved levering på paller, 
forpligter modtager sig til at stille med truck/kran. Ved 
ventetid ud over normal tid for losning, skal årsagen angives 
på følgesedlen. Ekstra ventetidsomkostninger pålægges 
køber. Følgeseddel skal kvitteres af ansvarlig person.

RETURNERING AF VARER
Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale med 
sælger. Produkterne skal være standardvarer i Jackon AS’ 
sortiment og være salgbare ved ankomst til Jackon AS’ 
lager/fabrik. 

Godtgørelse for returvarer er netto vareværdi minus 30 
%. Alt fragt betales af kunden. Bestillingsvarer, som er 
fremstillet specielt efter kundens anvisning, tegninger og 
forskrifter eller godkendte prøver, kan ikke afbestilles efter 
påbegyndt produktion. Varerne kan ikke returneres efter 
levering har fundet sted.

ÆNDRING I LEVERANCEN
Parterne kan ikke foretage eller forlange ændringer i 
leverancen uden skriftlig aftale, hvor også eventuelle pris- 
og leverancemæssige konsekvenser fremgår. Såfremt 
love og forskrifter ændres efter aftaleindgåelse, og dette 
medfører forandring af varen eller af produktionstid m.m., 
skal parterne forhandle om eventuelle tillæg eller fradrag 
vedrørende kontraktpriser og tidsfrister.

TAVSHEDSPLIGT
Al information som parterne overlader hinanden i 
forbindelse med kontraktforhandlinger og aftaleindgåelse 
forbliver parternes ejendom. Al information skal behandles 
konfidentielt og ikke overlades til andre uden skriftlig 
samtykke. Brud på tavshedspligten anses som væsentlig 
mislighold og giver den anden part mulighed for at hæve 
aftalen med umiddelbar virkning , og kan samtidig medføre 
erstatningskrav.

KONTROL / REKLAMATION
Køber skal undersøge hver leverance umiddelbart ved 
ankomst. Alle følgesedler skal signeres af modtager, og evt. 
mangler skal påføres følgesedlen. Reklamation vedrørende 
mængde- eller kvalitetsmangel skal fremsættes skriftligt, 
og senest 5 dage efter modtagelse af varen. Leverandørens 
ansvar er begrænset til erstatningsleverance af fejlfri vare, 
eller kreditering af den del af leverancen, som godkendes 
som mangelfuld. Leverandøren har ikke ansvar for skade 
eller tab, som er en følge af varens videre anvendelse, med 
mindre fejl eller mangler ved varen kan føres tilbage til 
forsætlig eller grov uagtsomhed og hvor køber kan påvise 
årsagssammenhæng mellem den påklagede fejl/mangel og 
den skete skade. Reklamation på transport skal fremsættes 
skriftligt. Leverandør (transportør) forpligter sig til at besvare 
dette senest 10 dage efter kravet bliver fremført.
For forhold som ikke er nævnt i Jackon’s salgs- og 
leveringsbetingelser gælder NSAB 2000, Nordisk 
Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

SALGSPANT
Ved salg til køber, som ikke er grossist eller detailhandler, har 
sælger ejendomsret til delleverede varer indtil købesummen 
med tillæg af renter og omkostninger er betalt.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER



ANVENDELSE
Tillæg til salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle 
tagleverancer fra Jackon A/S med mindre andet fremgår af 
ordrebekræftelsen eller er skriftligt aftalt imellem parterne.

ANSVAR
Jackon udfører overslagsmæssige U’-værdi beregninger 
iht. metoden som er beskrevet i DS418. Disse skal 
altid kontrolleres af tredjepart. Jackon har ingen 
projekteringsansvar, men skal til en hver tid kunne fremvise 
gældende datablade på Jackon´s produkter.

LEVERINGSBETINGELSER/- TIDSPUNKT
Leveringsdato:
• Leveringsdato og evt. ønske om leveringstidspunkt, 
aftales i hvert enkelt tilfælde og aftales direkte mellem 
kundens kontaktperson og Jackon A/S. 
• Fast/garanteret leveringstidspunkt er som udgangspunkt 
ikke muligt for tagleverancer.

AFLÆSNING AF BILER:
• Leverancer med kran kræver ved aflæsning hjælp af folk 
på byggepladsen.
• Leverancer på lukket bil uden kran kræver ved aflæsning 
hjælp af folk på pladsen samt evt. truck eller manitou.

DIREKTE LEVERANCER AF XPS ELLER ANDRE SKAFFE-
VARER:
• Leverancer sker kun på lukkede biler til brofaste steder i 
Danmark. Modtager skal være behjælpelig med aflæsning i 
form af truck, manitou eller tilsvarende.

AFSPÆRRING VED LEVERANCER MED KRAN
Både hos Jackon Danmark A/S og vores 
vognmand, Visti Christensen A/S, spiller 
sikkerhed en vigtig rolle.
 
Derfor er sikkerheden i forbindelse med 
leveringer af materialer med kran ufravigelig. 
Det er bygherrens pligt at sørge for at de 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på 
byggepladsen overholdes.

Det betyder, at bygherren er ansvarlig for at 
adgangs- og køreveje, kranpladser mv.:

• er etableret og vedligeholdt
• er afspærret efter gældende regler
• er tilgængelige, og om vinteren sneryddet

TIDSFORBRUG FOR AFLÆSNING MED KRAN:
• 18-20 mtr. kran: Ved aflæsning af fuld bil er der beregnet 
2 timer til aflæsning. Kranarbejde derudover afregnes ud 
fra gældende timepris.
• 30 mtr. kran: Ved aflæsning af fuld bil er der beregnet 2 
timer til aflæsning.
Kranarbejde derudover afregnes ud fra gældende timepris.

FORSINKELSE:
• Jackon A/S yder ikke erstatning for forsinkelse, der er 
varslet i forvejen. 

EMBALLERING:
• Kiler og plane plader er stroppet på strøer/paller, dog 
med undtagelse af modfaldskiler som er pakket i kasser.
• Ønskes speciel pakning/emballering må der påregnes 
ekstra omkostninger, som aftales mellem kunden og Jackon 
A/S.

ÆNDRING I LEVERANCEN
Rettelser/ændringer på tegninger og bekræftelser skal 
foretages senest 7 arbejdsdage før først aftalte lev. dato. 
Herefter forbeholder Jackon sig retten til ikke at kunne 
foretage rettelser/ændringer.
Ved udsættelse af leverancer skal dette ske senest 5 
arbejdsdage inden levering. Ved afbestilling mindre end 5 
arbejdsdage før aftalt levering påregnes gebyr til dækning 
af omkostninger i forbindelse hermed.

TILLÆG VED TAGLEVERANCER


