Produkter

Specifikation

excl. Moms inkl. Moms

Carport til 1 bil

23.920,00

29.990,00

31.992,00

39.990,00

19.992,00

24.990,00

23.992,00

29.990,00

23.920,00

29.990,00

31.992,00

39.990,00

19.992,00

24.990,00

23.992,00

29.990,00

23.920,00

29.990,00

31.992,00

39.990,00

19.992,00

24.990,00

23.992,00

29.990,00

PLANO serien
Carport Solo

L:5900mm

Carport Duo

Carport til 2 biler
L: 5900mm

Terrasse Solo

B:5900mm

Terrasse
L:4000mm

Terrasse Duo

B:3700mm

B:3200mm

Terrasse
L:5900mm

B:4200mm

CUPOLA serien
Carport Solo

Carport til 1 bil
L:5900mm

Carport Duo

Carport til 2 biler
L: 5900mm

Terrasse Solo

B:5900mm

Terrasse
L:4000mm

Terrasse Duo

B:3700mm

B:3200mm

Terrasse
L:5900mm

B:4200mm

SELLA serien
Carport Solo

Carport til 1 bil
L:5900mm

Carport Duo

Carport til 2 biler
L: 5900mm

Terrasse Solo

B:5900mm

Terrasse
L:4000mm

Terrasse Duo

B:3700mm

B:3200mm

Terrasse
L:5900mm

B:4200mm

Ydelser som udføres på timebetaling afregnes: 495,00 dkr. pr. montør pr. time – kørsel efter statens takster.
Montagepriser er baseret på en opmåling og besigtigelse på montagestedet – der afgives en fast ordrepris uden tillæg.
Leveringsomkostninger pr. ordre: Jylland/Fyn: 1.850,00 dkr.

-

Sjælland/Brofaste øer: 2.850,00 dkr.
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Salgs -og Leveringsbetingelser(S&L)
S&L betingelser side 1/2

§1

Kunden
S&L er gældende for samtlige ordrer og vilkår i samarbejdet mellem selskabet og kunden.
Kunden kan defineres ved modtager af produkter eller ydelser, som betaler eller rekvirent, eller
leverancested. Herunder montagested. Kunden fremgår af ordrebekræftelsen.

§2

Ejendomsret
Selskabet forbeholder sig ret til, at håndhæve sin ejendomsret til hvert enkelt komponent, produkt
eller ydelse indtil fuld og endelig betaling er sket.
Dermed vil alle ydelser, komponenter og produkter som indgår helt eller delvist i ordrer leveret til
kunden være omfattet af ejendomsretten.

§3

S&L betingelserne omfang
Ordrebekræftelse og Tilbud indeholder produkt og leveranceinformation og er til enhver tid underlagt
S&L betingelserne. Er der difference, vil S&L betingelserne være gældende, med mindre det konkret
fremgår, at S&L betingelserne i dette særlige tilfælde er undtaget.

§4

Leverings -eller montagetid
Leveringstider er gældende, og selskabet sætter en ære i at være punktlige.
Da selskabet er afhængig af eksterne samarbejdspartnere som eks. stålvalseværker,
galvaniseringsanstalter, o.l. kan forskydninger i sjældne tilfælde forekomme.
Selskabet er forpligtet til tidligst muligt, at advisere omkring eventuelle forsinkelser.

§5

Betaling
Selskabet er berettiget til at modtage sikkerhed for betaling i tilfælde hvor kunden ikke kan kreditforsikres på sædvanlige vilkår eks. via Danske Bank A/S.


Private – enten stilles aftalt garanti ved ordre eller der indbetales en acontobetaling for ordres
gennemførelse.



Erhverv – virksomheder som kan kredit-forsikres på normale vilkår kan afregnes efter
normale betalingsbetingelser.



Erhverv – virksomheder som ikke kan kredit-forsikres på normale vilkår stiller garanti eller
der indbetales en acontobetaling for ordres gennemførelse.



Al specialfremstilling uanset kundeprofil sker via stillet garanti eller acontobetaling for ordres
gennemførelse.



Der er ikke undtagelser for offentlige kunder, disse indgår på Erhvervs vilkår.

§6

Betalingsbetingelser
Normale betalingsbetingelser er netto 8 dage efter klarmelding ved levering eller montage.

§7

Tvister af enhver art
Behandles ved de Almindelige Danske Domstole – konkret ved Retten i 8800 Viborg.

§8

Reklamation
Selskabet forpligter sig til, at behandle enhver reklamation seriøst og ordentligt.
Ved henvendelse sker sagsregistrering og kunden orienteres omkring sagens status.
Selskabet er berettiget til at bede kunden om, at fremsende fotodokumentation og beskrivelse til brug
for sagsbehandlingen. Afhjælpning skal være påbegyndt indenfor 4 uger fra modtagelse af relevant
materiale. Kunden er ikke berettiget til, at tilbageholde eller modregne betaling under nogen form. En
reklamation er en konstateret fejl som registreres efter, at levering eller montage har fundet sted, og
efter, at leverancen eller montagen er klarmeldt.

§9

Klarmelding
Ved levering eller montage klarmelder selskabet ordren i form af fotodokumentation samt registrering
af leverancedata, herunder dato, og egenkontrol.
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Klarmeldingen sker på dagen.

S&L betingelser side 2/2

§10

Garantiprogram
Galvaniseret stål er knyttet en 20 års garanti imod gennemtæring.
Øvrige komponenter som ikke er fremstillet af selskabet er knyttet producentens garantiprogram, eks.
tagplader med 15 års garantiprogram.
Garantiprogrammet kræver, at kunden har behandlet komponenterne på normal vis, og ikke har
anvendt kemikalier, ætsende væsker, slibemidler o.l., eller udsat materialerne for en usædvanlig
behandling. Samt, at kunden kontakter selskabet så snart en komponentfejl konstateres.
Garantiprogrammet dækker ikke påført skade, misbrug af komponenterne eller anden belastning som
produkterne eller komponenter ikke er godkendt til. Eks. påkørsel.
Garantiprogrammet undtager særlige montageforhold, eks. sandjord uden tilstrækkelig bæreevne,
særlige dræningsforhold, eller anden usædvanlig jordbund eller terræn.
Det kræver, at selskabet gør opmærksom på det og tager forbehold i forbindelse med klarmeldingen.

§11

Montage
Kunden bærer ansvaret for at anvise montagested, og at jordbund og terræn har rette bæreevne.
Større sten, jordbund som er vanskelig at grave og bore i, herunder sokler, betonstykker o.l. kan
forsinke montagen. Omkostningerne dækkes af kunden i henhold til medgået tid til normal timepris.
Kræver forsinkelsen, at montagen opdeles over flere dage er selskabet berettiget til at modtage
betaling i form af tillæg for kørsel og timeforbrug på normale vilkår. Disse tillæg er undtaget af den
afgivne og aftalte ordrepris.
Kunden er forpligtet til, at orientere selskabet omkring kloakledninger, tekniske installationer o.l. i
jordlaget således, at det er muligt at tage forholdsregler inden montagestart.
Der indgår ikke reetablering af jordlag, terræn og flisebelægning.
Beton for nedstøbning og knyttet gravearbejde er inkluderet i montageprisen.

§12

Byggetilladelse
Kunden bærer ansvaret for at indhente den nødvendige myndighedsgodkendelse, herunder at
fremsende byggeanmeldelse til den lokale kommune, indhente byggetilladelse o.l.
Reglerne for den enkelte destination findes på den lokale kommunes hjemmeside.
Selskabet bidrager gerne med rådgivning og bistår gerne med kontakt til myndighederne.
Såfremt det er aftalt vil det konkret fremgå af ordrebekræftelsen.

§13

Komponentkvalitet
Selskabet sikrer, at alle materialer er beregnet til montage i det nordiske klima, det vil sige er
godkendte til anvendelse i Danmark. Det inkluderer stålkvalitet, galvaniserings klasse og polycarbonat
indhold i tagmaterialer.

§14

Adgang til betingelserne
S&L betingelserne findes altid opdateret på www.uderum.dk.

§15

Tilbud gældende
Normalt er tilbud gældende i 30 dage fra oprettelse.
Baggrunden er hyppige prisændringer i stålpriser og væsentlige materiale indkøb.
Tilbud kan forlænges efter skriftlig aftale.

§16

Produktrettigheder
VGR VIBERG-ROHDE Holding ApS, som ejer UDERUM er ejer af alle produktrettigheder og håndhæver
derfor disse rettigheder. Derfor gøres opmærksom på, at kopiering ikke må finde sted, og at
montagevejledninger ikke må kopieres og udleveres til tredjemand uden skriftligt samtykke med
selskabet. Et køb af UDERUM produkter er dermed ikke et køb af rettigheder.
Kundens egen anvendelse til egent behov er logisk set og naturligvis udtaget.
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