
 
 
 
Salgs- og leveringsbetingelser for Sydvestsjællands Kloakservice A/S – 
CVR 39 89 39 91 
 
 
1. Mangler og reklamation   
 
1.1.  Kunden er straks ved levering eller afsluttet opgave forpligtet til at foretage undersøgel-

se af leverancen/det udførte arbejde med henblik på konstatering af mangler eller synli-
ge fejl. Reklamation herover skal ske inden 8 dage fra levering. I modsat fald er kunden 
afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende. 

1.2.  Sydvestsjællands Kloakservice forpligter sig til inden for en periode på 24 måneder reg-
net fra leveringsdagen at afhjælpe opgaver eller leverancer, der er mangelfuldt udført på 
grund af fejl i udførelse, konstruktion, materiale eller fremstilling. Sådan afhjælpning 
sker efter Sydvestsjællands Kloakservice’s valg ved reparation eller omlevering.  

1.3.  Reklamationer vedrørende mangelfulde varer eller opgaver skal foretages skriftligt og 
uden ugrundet ophold, efter manglen er eller burde være opdaget. Undlader kunden 
dette, fortaber kunden retten til afhjælpning i henhold til punkt 1.2. 

1.4.  Sydvestsjællands Kloakservice afgør i hvilket omfang afhjælpning skal foretages. 
1.5.  Hvis Sydvestsjællands Kloakservice ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at 

kunden har reklameret i henhold til punkt 1.3, har kunden ret til ved skriftlig meddelelse 
til Sydvestsjællands Kloakservice at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del 
af leverancen. 

1.6.  Kunden kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod Sydvestsjæl-
lands Kloakservice som følge af mangler. 

 
2. Ansvar  
 
2.1.  Sydvestsjællands Kloakservice er erstatningansvarlig efter danks rets almindelige regler 

– dog med nedenstående undtagelser. Sydvestsjællands Kloakservice er således kun an-
svarlig for personskade og tingsskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller for-
sømmelse begået af Sydvestsjællands Kloakservice eller andre, som Sydvestsjællands 
Kloakservice  har ansvaret for. 

2.2.  Sydvestsjællands Kloakservice er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse 
med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for indirekte tab 
og andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. Over-
for erhvervsdrivende erstatter Sydvestsjællands Kloakservice ej heller moms.  

2.3.  I den udstrækning Sydvestsjællands Kloakservice måtte blive pålagt produktansvar over 
for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sydvestsjællands Kloakservice skade-
sløs. Dette gælder dog kun når køber er erhvervsdrivende. Når køber er forbruger, gæl-
der de almindelige regler for produktansvar.  

 



- 2 - 

3.  Force Majeure 
 
3.1.  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens op-

fyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden om-
stændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller mili-
tærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, 
oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner 
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som 
skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

 
4. Lovvalg og værneting 
 
4.1.  Enhver uoverensstemmelse om forhold omfattet af nærværende salgs- og leveringsbe-

tingelser skal behandles i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 
4.2.  Enhver uoverensstemmelse skal søges løst ved søges løst ved forhandling eller konflikt-

mægling. Ved konfliktmægling betaler hver part halvdelen af udgiften til konfliktmægle-
ren, der udpeges af Danske Mediatoradvokater.  

4.3. Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved Sydvestsjællands Kloakser-
vice’s hjemting – Retten i Næstved.  

 


