
GENERELLE SAMHANDELSBETINGELSER

Nedenstående generelle samhandelsbetingelser (”Samhandelsbetingelserne”) gælder for alle handler med Scaldia A/S. Afvigelser 
af Samhandelsbetingelserne er kun gyldige, hvis disse er indeholdt i en skriftlige samhandelsaftale indeholdende en udtrykkelig 
angivelse af, hvilke bestemmelser som fraviges. 

Scaldia A/S kan dog til enhver tid ændre Samhandelsbetingelserne med 14 dages varsel.

1. TILBUD SAMT ORDREBEKRÆFTELSE

Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Scaldia A/S, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebe-
kræftelse. Tilbud fra Scaldia A/S, som ikke angiver en nærmere acceptfrist bortfalder, såfremt en overensstemmende accept fra 
køber ikke er Scaldia A/S i hænde inden 30 dage fra tilbuddets dato. Scaldia A/S kan til enhver tid tilbagekalde tilbud, som ikke er 
accepteret.
Skulle ordrebekræftelse fra Scaldia A/S afvige fra den af køber afgivne ordre, gennem tillæg, indskrænkninger eller forbehold, 
skal køber uden ugrundet ophold efter modtagelse af ordrebekræftelsen meddele Scaldia A/S dette, idet kunden ellers er bundet 
af ordrebekræftelsen. 

2. ANNULLERING OG UDSKYDELSE AF ORDRER 

Køber kan alene annullere eller udskyde ordrer efter forudgående skriftlig aftale med Scaldia A/S, som forbeholder sig retten til 
debitering af omkostninger ved en sådan annullering eller udskydelse.
 
Scaldia A/S er berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren, såfremt (i) den bestilte artikel udgår af produktion, (ii) hvis Scaldia 
A/S mødes med uventede prisstigninger fra sine leverandører eller (iii) valutaændringer, afgiftsforhøjelser og lignende, eller (iv) 
dersom leveringstiden grundet den generelle situation på markedet bliver uhensigtsmæssig forlænget. 

Alle leveringstider, som Scaldia A/S angiver, repræsenterer det bedste skøn over den forventede leveringsdato. Hvis intet tids-
punkt er aftalt, skal Scaldia A/S levere godset inden for rimelig tid. Hvis Scaldia A/S har anledning til at antage, at leveringen ikke 
kan ske til den beregnede leveringsdato, skal Scaldia A/S inden rimelig tid underrette kunden herom, samt meddele, hvornår 
leveringen vurderes at kunne ske.

Ved forsinkelser på mere end en måned, som ikke skyldes omstændigheder relateret til kunden, har denne ret til at annullere 
bestillingen af de forsinkede produkter. Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt fra Scaldia A/S’ side udgør kundens 
ret til at annullere de forsinkede produkter den eneste misligholdelsesbeføjelse, som kunden kan gøre gældende i tilfælde af 
forsinkelse.

3. PRISER 

Scaldia A/S forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, med mindre andet er angivet i gældende sam-
handelsaftaler. I tilfælde af prisregulering fra Scaldia A/S’ side kan kunden ansvarsfrit annullere ordren. Annullation skal i givet 
fald ske senest 3 arbejdsdage fra modtagelsen af meddelelsen om prisreguleringen. Såfremt prisreguleringen angår varer, der er 
specielt tilvirket for kunden (fabrikationsordre) gælder annulleringsretten alene, hvis prisreguleringen overstiger 10%.

Med mindre andet angives er alle priser i danske kroner eksklusive moms og alle øvrige afgifter.

4.  MILJØGEBYR 

Scaldia A/S pålægger, for nuværende, alle fakturaer et energi- og distributionstillæg på 4,9%. Gebyret dækker pålagte afgifter og 
omkostninger til oliepristillæg, partikelfilter, miljøcertificering og trængselsafgift med mere. 

5.  BETALING 

Betaling skal senest være Scaldia A/S i hænde på den i fakturaen angivne forfaldsdato. Ved forsinket betaling beregnes en mora-
rente på 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra den på fakturaen angivne forfaldsdato. Ved rykkerskrivelser beregnes gebyrer efter 
gældende lovgivning herom.
 
Eventuel reklamation mod fakturaer, skal ske straks.
 
6. LEVERING 

Medmindre andet er aftalt sker levering til den på ordrebekræftelsen aftalte adresse til fortov eller rampe. Scaldia A/S forbehol-
der sig retten til at dellevere, med mindre andet er aftalt. 

SCALDIA A/S • www.scaldia.com 1/2



7. LEVERINGSOMKOSTNINGER 

Alle ordrer over kr. 3.000,00 leveres fragtfrit i Danmark, dog undtaget ikke brofaste øer. Ved ordre under kr. 3.000,00 tillægges 
en forsendelsesomkostning på kr. 300,00. Ydermere, ved ordrer under 1.000,00 kr. tillægges en forsendelsesomkostning på kr. 
150,00. Ved levering til tredjepart tillægges en forsendesesomkostning på kr. 500,00. Alle priser er eksklusive moms.

8.  RETURNERING

Kunden har ret til at returnere standard lagervarer af anden grund end reklamation inden 10 dage efter modtagelsen. Returne-
ringsretten skal udnyttes ved henvendelse til Scaldia A/S’ kundeservice. Yderligere er returneringsretten betinget af, at produkter 
og emballage returneres i uåbnet og salgbar stand. Produkter med begrænset holdbarhed skal returneres inden 8 dage fra leve-
ring. Kunden opkræves et returgebyr på kr. 500,00 eksklusive moms pr. returordre. 

9.  MODREGNING

Kunden kan ikke modregne krav angående reklamationer, returneringer eller andre tvister i nogen form for gæld til Scaldia A/S, 
med mindre kunden forudgående har modtaget en kreditnota fra Scaldia A/S for det krav, som kunden vil modregne med.

10.  PRODUKTANSVAR

Scaldia A/S har udelukkende ansvar for skader, som produkterne forårsager på personer eller anden ejendom i følge gældende 
dansk lovgivning. Kunden skal umiddelbart og skriftligt informere Scaldia A/S om alle produktansvarskrav, der rettes mod kunden. 
Sådanne krav skal håndteres i overensstemmelse med Scaldia A/S anvisninger. 

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

Scaldia A/S’ ansvar er begrænset til direkte skader. Scaldia A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader såsom udeble-
ven fortjeneste eller produktionstab. Scaldia A/S er ligeledes ikke ansvarlig for skader, som produktet forårsager på personer, fast 
ejendom eller løsøre, eller følgerne af sådanne skader, hvis skaden indtræffer, når produktet er i kundens besiddelse. 

Scaldia A/S’ ansvar er – med undtagelse af skader forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt – begrænset til kr. 50.000,- pr. ska-
desbegivenhed. Scaldia A/S ansvar bortfalder helt i tilfælde, hvor produktet ikke er anvendt efter forskrifterne.

12. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten overgår først til kunden når produkterne eller godset er betalt fuldstændigt. Hvis betaling ikke sker inden udløb af 
den foreskrevne betalingsfrist, har Scaldia A/S ret til med øjeblikkelig virkning at tilbagetage produkterne eller godset på kundens 
regning. 

Kunden har under ingen omstændigheder ret til uden Scaldia A/S skriftlige godkendelse, at disponere over produkterne eller 
godset på en måde, der indebærer, at Scaldia A/S ejendomsret bringes i fare.

13. FORCE MAJEURE

Hvis Scaldia A/S  eller kundens udførelse af deres forpligtelser i henhold til aftale eller betingelser vanskeliggøres væsentligt eller 
forhindres på grund af udefra kommende omstændigheder, som parten ikke har kontrol over, såsom generel arbejdskonflikt, krig, 
ildebrand, lynnedslag, terrorangreb, naturkatastrofer, begrænsninger i energitilførslen, Covid-19 lignende situationer, pandemier 
m.v., ændrede myndighedsbestemmelser, myndigheders indgreb samt fejl eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på 
grund af omstændigheder, som de her angivne, vil dette suspendere parternes forpligtelser, så længe forhindringen består.

En part som ønsker at påberåbe sig undtagelse i henhold til dette punkt, skal uden ugrundet ophold give den anden part skriftlig 
meddelelse herom. Hvis partens opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftale eller betingelse i væsentlig grad forhindres i 
en periode på mere end tre måneder på grund af ovennævnte omstændigheder, kan den anden part skriftligt opsige aftalen eller 
afbestille en ordre eller ydelse med omgående virkning. Parterne er enige om, at opsigelse på grund af force majeure først kan 
finde sted, når parterne sammen har vurderet alternative løsninger.

14. BILÆGGELSE AF TVISTER

Tvister, der opstår mellem Scaldia A/S og kunden, skal anlægges ved Retten i Glostrup i 1. instans og afgøres efter dansk ret.
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