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Salg og leveringsbetingelser 

 
Nærværende salgs og leveringsbetingelser er af ordregivende (kunden) bekendt som 

værende en del af den indgåede aftale med EllisEllis 
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Tilbud:  
Hvor intet andet er angivet, er ethvert tilbud 
gældende i maximalt 14 dage. Alle tilbud er 
uforbindende indtil de er bekræftet af EllisEllis 
(ordrebekræftelse, løsningsaccept eller lignende 
tilkendegivelse udført skriftligt). Ved ordre returneres 
tilbud til EllisEllis i underskrevet stand.  
 
Ordrer:  
Tilbuddet anses for endelig accepteret af køber ved 
indbetaling af depositum, og ordrer vil normalt først 
blive bestilt hos leverandøren derefter. Ordre 
bekræftelser + faktura udstedes i DKK.  
 
Betalingsbetingelser:  
Med mindre andet er skriftligt aftalt, betales kontant 
senest ved levering. Ved bestilling af erlægges a 
conto betaling svarende til 60 % af fakturabeløbet 
inkl. moms. Resten af fakturabeløbet betales senest 
ved levering. Køber kan ikke modregne eller 
tilbageholde nogen del af betalingen medmindre  
dette er anerkendt af EllisEllis.  
 
Ejendomsret:  
Indtil de leverede varer er betalt fuldt ud, forbliver 
ejendomsretten til varerne hos EllisEllis. Vi 
forbeholder os ret til at hente varer retur, også hvis 
disse er monterede.  
 
Leveringstid:  
Leveringstiden kan variere. De anførte leveringstider 
er altid forventede leveringstider. De opgivne 
leveringstider er baseret på vores leverandører, som 
dog igen er afhængige af underleverandørens 
leveringsevne. I tilfælde af forsinket levering kan 
EllisEllis ikke gøres ansvarlig for bøder, driftstab, tabt 
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab eller  
øvrige følgeskader. Ved leverings uge forstås den 
dag, som gods måtte ankomme til købers adresse. 
EllisEllis tager også forbehold for forsinkelser i 
transportleddet, som vi ikke har direkte indflydelse 
på. 
 
 

 

Leveringsbetingelser:  
Med mindre andet er aftalt: Ab lager. Fragt, 
forsendelse og evt. efterkravsgebyr betales efter 
skriftlig aftale med EllisEllis.  
 
Transportskader:  
Eventuelle transportskader skal anføres på fragtbrevet 
inden kvittering afgives til transportøren, evt. kan 
kvittering gives med forbehold for senere kontrol af 
varen. Transportskader skal anmeldes skriftligt og 
ifølge af fragtbrev med påtegnelse af skade til 
transportøren inden 4 dage, eller ifølge transportørens 
betingelser. Ved levering af vor egen chauffør 
betragtes en underskreven følgeseddel/faktura som 
accept og godkendelse af den leverede vares stand.  
 
Undersøgelsespligt og reklamation:  
Det påhviler køber straks ved modtagelsen at sikre 
sig, at de leverede varer er i overensstemmelse med 
den afgivne ordre. Eventuelt konstaterede mangler må 
straks og senest 8 dage efter leveringen meddeles 
EllisEllis skriftligt. I modsat fald anses leverancen for 
accepteret i henhold til følgesedlens specifikationer og 
muligheden for reklamation bortfalder. Ved omlevering 
skal de modtagne varer være i ubrugt stand og så vidt 
muligt i samme emballage og ikke være udsat for 
behandling, der forringer sælgers mulighed for at få 
ombyttet varerne hos sin leverandør. Reklamation må 
under alle omstændigheder finde sted inden en 
eventuel forarbejdning eller brug af varen. I øvrigt 
henvises til købelovens almindelige regler.  
 
Ansvar:  
Der tages forbehold for installationsfejl, forkert eller 
uhensigtsmæssig brug eller behandling af solgte 
materialer, og eventuelle omkostninger dækkes ikke. 
EllisEllis foreslår altid at man anvender en autoriseret 
installatør til installation af elektriske artikler herunder 
også lamper og armaturer.  
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Returvarer:  
Varer kan ikke returneres med mindre andet er 
skriftligt aftalt med EllisEllis.  
 
Generelt: 
Mål: der tages forbehold for opgivne mål, som alle 
må anses for indikative.  
 
Farver:  
Ved køb af varer i naturmaterialer som træ, sten 
mm. Må der påregnes en vis farvevariation. Ved 
keramiske fliser, glas, sanitet, tekstil mm. kan 
indfarvning variere fra køb til køb. Ved supplerende 
ordrer af sådanne varer bedes evt. farvekode 
opgivet – der ydes dog ingen garanti fra at samme 
indfarvning kan leveres ved senere køb.  
 
Behandling:  
Følg altid fabrikantens eller vores anvisning til 
behandling af varen. Brug aldrig stærke kemiske og 
syreholdige produkter på varen. Enhver 
reklamationsret bortfalder ved forkert behandling.  

Markedsføring:  
EllisEllis forbeholder sig ret til vederlagsfrit at benytte 
projekter hvor vi har leveret materialer og/eller udført 
entreprisen, til egen markedsføring, herunder 
fotooptagelser.  
 
Force majeure:  
Vi tager forbehold for forhold som vi ingen indflydelse 
har på, så som krig, arbejdskonflikt, svigtende 
leverandører, prisforhøjelser, konstruktionsændringer 
mm., samt trykfejl. Vi forbeholder os ret til prisændringer 
i forbindelse med ændringer i valutakurser, toldsatser, 
eller anden ændring af vores handelsbetingelser.  
 
Tvister:  
Tvister mellem parterne skal afgøres ved Københavns 
Byret. Dansk ret finder anvendelse.  
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