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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER                                                 Simonsen & Czechura A/S/februar 2018 

 1. Anvendelsesområde 
 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (”Salgs og Leveringsbetingelser”) gælder for alle  

aftaler indgået med Simonsen & Czechura A/S (”Simonsen & Czechura”) vedrørende salg, levering  og/eller montering af varer  
og/eller serviceydelser (”Leverancer”). Såfremt der i forbrugerforhold er uoverensstemmelse mellem Salgs- og Leverings- 
betingelser og lovbestemte forbrugerbeskyttelsesregler, skal sådanne forbrugerbeskyttelsesregler have forrang. 

1.2 Medmindre Simonsen & Czechura og kunden skriftligt har aftalt andet, træder Salgs- og Leveringsbetingelserne i stedet for alle 
andre betingelser og vilkår, der måtte være gældende mellem parterne. 

1.3 Salgs- og Leveringsbetingelserne er vedlagt alle ordrebekræftelser fra Simonsen & Czechura og kundens underskrivelse af  
ordrebekræftelsen er en accept af Salgs- og Leveringsbetingelserne i deres helhed. 

2. Prisoverslag 
 2.1 Et prisoverslag er en estimeret pris for en given Leverance, der er baseret på et løst grundlag og skal udelukkende 

opfattes vejledende. Prisoverslag er aldrig bindende. 
3. Tilbud og tegningsmateriale 

 3.1 Alle Leverancer bliver fremstillet individuelt og tilpasset den enkelte kundes særlige behov. 
3.2 For at kunne afgive så nøjagtigt et tilbud som muligt baserer Simonsen & Czechura altid tilbud på målfaste tegninger. 

Simonsen & Czechura foretager som udgangspunkt selv opmåling på stedet for Leverancens levering, og sådanne 
opmålinger skal danne grundlag for produktionen af Leverancen. 

3.3 Hvis en Leverance skal leveres i et nyopført rum, hvor det ikke er muligt at foretage kontrolopmåling forud for  
produktion af Leverancen, er det kundens ansvar, at rummet ved monteringen svarer til Simonsen & Czechura’s tegninger. 

3.4 Hvis det uanset grund ikke er muligt at foretage præcis kontrolopmåling i det rum, hvor Leverancen skal monteres, 
er det kundens ansvar, at rummet svarer til Simonsen & Czechura kontrolopmåling minimum 8 uger før leveringstidspunktet. 

3.5 Et afgivet tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsen, hvorefter det bortfalder, hvis ikke kunden forinden har accepteret 
tilbuddet ved underskrivelse af den fremsendte ordrebekræftelse. 

3.6 Et tilbud med tilhørende tegninger koster kr. 15.000 incl. moms, som dog modregnes i prisen for en eventuel efterfølgende bestilling. 
4. Aftaleindgåelse 

 4.1 Når kunden og Simonsen & Czechura er blevet enige om et tilbud på en Leverance, fremsender Simonsen & Czechura en  
ordrebekræftelse.  

4.2 Det forudsættes, at kunden grundigt gennemlæser ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelsen godkendes ved, at kunden   
underskriver denne og returnerer en kopi heraf til Simonsen & Czechura inden 7 dage. Når Simonsen & Czechura har modtaget  
ordrebekræftelsen i underskrevet stand, anses bindende aftale for indgået.  

5. Kundens forhold 
 5.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, er kunden ansvarlig for følgende forhold, som skal være opfyldt inden montering af  

Leverancen kan påbegyndes: 
5.1.1 Rummet, hvor Leverancen skal leveres, skal være opvarmet til minimum 16 grader celsius, Tag, vægge, døre og vinduer skal  

være funktionsdygtige og korrekt monteret, således at rummet i det hele fremstår færdigt og er lukket mod udendørs vejrlig. 
5.1.2 Vægge og lofter skal være klargjorte, rene og evt. malet, således at montering af Leverancen kan ske umiddelbart, og uden 

at Simonsen & Czechura skal foretage yderligere foranstaltninger. 
5.1.3 Gulve skal være rengjorte. Hvis det er et nyt gulv, skal dette være færdigmonteret. Såfremt kunden ønsker gulve afdækket  

inden påbegyndelse af Leverancen, er kunden selv ansvarlig herfor. 

5.1.4 
Alle el- og vandindstallationer skal være forberedt til fremføring i skabskorpus.El og Rørføring til emfang samt skæring af hulller til 
disse samt vvs og el montage af denne hører under VVS og el.      

5.1.4.1 El- og VVS-montør skal være disponibel under montage for tilslutning af installationer og hvidevarer. 
5.1.5 Maksimal konstant luftfugtihed må udgøre 50% i det rum montage foregår for at fastholde garanti på Leverancen. 
5.2 Såfremt kunden skønner, at de i pkt. 5.1 nævnte forhold ikke kan bringes i orden inden det aftalte leveringstidspunkt, 

skal kunden give besked herom til Simonsen & Czechura hurtigst muligt. Såfremt levering ikke kan ske på det aftalteleverings- 
tidspunkt på grund af forhold som Simonsen & Czechura ikke er ansvarlig for, er Simonsen & Czechura berettiget til at  
opkræve kunden betaling for dokumenterbare udgifter (dog minimum 700 kr. incl. moms pr. påbegyndt dag) til opbevaring af  
Leverancen efter den aftalte leveringsdag samt opkræve ekstra betaling for udgifter til forsikring og eventuelle ekstraomkostninger  
til fragt. Såfremt Simonsen & Czechura har afsat arbejdsressourcer til at udføre montering af Leverancen, og Simonsen &  
Czechura ikke kan afsætte disse ressourcer til andre arbejdsopgaver i den aftalte monteringsperiode, er kunden tillige forpligtet til  
at betale Simonsen & Czechura for disse arbejdsressourcer, der afregnes med 600 kr. i timen excl. moms og med 7 timer pr. dag. 

5.3 Hvis Leverancen skal færdigmales af Simonsen & Czechura efter montering, er det afgørende for et vellykket resultat, at  
malerarbejdet kan foregå i støvfrie omgivelser. Derfor må der ikke foregå andet arbejde i rummet, hvor Leverancen skal monteres, 
 i de dage hvor Leverancen bliver malet, hvilket almindeligvis vil være et tidsrum på ca. 4 dage. Kunden er indforstået med, at i  
tilfælde hvor Leverancen skal færdigmales hos kunden, kan støv og enkelte ujævnheder i malingen desuagtet ikke helt undgås.  
Med hensyn til malerkvalitet for sådanne Leverancer, kan det håndmalede køkken i Simonsen & Czechura´s show-room på  
Jægersborg Allé 39, 2920 Charlottenlund tjene som vejledning. Med mindre produktet udtrykkeligt er angivet i ordrebekræftelsen 
Lakerer Simonsen og Czechura med de produkter som de anser for givende det bedste resultat. Der kan være tale om merpris 
ved ønske om specifikke produkter eller farver. 
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6. Levering og montering 
 6.1 Leverancen leveres på kundens adresse, medmindre andet er aftalt. Det forudsættes, at der er ved levering er fri og uhindret  

adgang til rummet, hvor Leverancen skal monteres. 
6.2 Det forhold, at Simonsen & Czechura selv producerer alle Leverancer efter kundens individuelle behov, bevirker, at leveringstiden 

varierer afhængig af Leverancens art. Det aftalte leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen. 
6.3 Montering af Leverancen foretages af Simonsen & Czechura’s egne montører, medmindre andet er aftalt. 
6.4 Håndtering og tilpasning af hårde hvidevarer varetages af Simonsen & Czechura. Såfremt hvidevarerne købes gennem  

Simonsen & Czerchura udgør håndterings- & tilpasningsomkostning kr. 0,00 incl. moms pr. hvidevarer. 
Såfremt hårde hvidevarer ikke købes gennem Simonsen & Czechura, udgør håndterings- & tilpasningsomkostningen  

kr. 1.250,00 incl. moms pr. hvidevarer. 
6.5 Monteringstiden er afhængig af den enkelte Leverance. Almindeligvis bør påregnes ca. 3 uger, men den endelige monteringstid  

vil fremgå af ordrebekræftelsen. 
6.6 Alle angivne leverings- og monteringstider er vejledende, medmindre andet er aftalt skriftligt med Simonsen & Czechura. 
6.7 Alle med Leverancen forbundne leverings- og indbæringsomkostninger opkræves af Simonsen & Czechura særskilt. 
7. Kundens undersøgelsespligt 

 7.1 Kunden er forpligtet til at reklamere over eventuelle mangler inden 14 dage efter, at han har eller burde have opdaget manglen. 
I modsat fald bortfalder kundens ret til at påberåbe sig manglen. 

8. Vareprøver 
 8.1 Ved anvendelse af naturmaterialer viser vareprøver udleveret af Simonsen & Czechura kun varens farve og egenskab i  

almindelighed og skal kun opfattes som vejledende i forhold til den endelige Leverance. 
9. Marmor bordplade 

 9.1 Kunden bekræfter med modtagelsen af nærværende salgs- & leveringsbetingelser, at Simonsen & Czechura har gjort Kunden 
bekendt med, at der ved normal brug af marmor bordpladen vil opstå "pletter" på bordpladen. "Pletterne" opstår som følge af 
marmorens beskaffenhed. 

10. Priser 
 10.1 Alle prisoplysninger indeholdt i tilbud, ordrebekræftelser eller betalingsoverslag er i danske kroner og inklusiv moms. 

10.2 Ved valg af færdigmaling med vandbaseret maling, tillægges der en merpris 
10.3 Prisreguleringer der konstateres på hårde hvidevarer fra kundens indgåelse af ordrebekræftelse til Simonsen & Czechura 

foretager bestilling af hårde hvidevarer (omfattet af ordrebekræftelsen) henføres alene til kunden. Det betyder at prisfald  
på hårde hvidevarer tilfalder kunden, samt at kunden er forpligtet til at dække/betale prisstigninger på hårde hvidevarer. 

11. Betaling 
 11.1 Betaling for Leverancen opdeles almindeligvis i 3 rater, der forfalder til betaling ved henholdsvis i) bestilling (accept af  

ordrebekræftelse), ii) den oprindeligt aftalte leveringsdag (uanset at leveringsdagen senere rykkes pga. kundens forhold), og iii)  
færdigmontering af Leverancen. Ved levering af leverancen afregnes fragtomkostninger. Hårde hvidevare faktureres ved bestilling, 
og forfalder til betaling 14 dage førlevering. 

11.2 Såfremt betaling af rate i) og rate ii), jf. pkt. 11.1 ovenfor ikke er effektueret på det tidspunkt hvor Simonsen & Czechura rent faktisk 
leverer Leverancen på kundens adresse, forbeholder Simonsen & Czechura sig retten til at tilbageholde Leverancen og opkræve 
kunden gebyr samt afholdte ekstraomkostninger herfor, jf. pkt. 5.2. ovenfor. 

11.3 Montering vil ikke i noget tilfælde blive påbegyndt før betaling af rate i) og rate ii) er effektueret, jf. pkt. 11.1 
11.4 De nærmere betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelsen. 
12. Renter 

 12.1 Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder Simonsen & Czechura sig retten til uden yderligere varsel at opkræve renter af det 
forfaldne beløb fra forfaldsdatoen med 2 % per påbegyndt måned. 

13 Misligholdelse af betalingsbetingelser 
 13.1 Såfremt kunden ikke overholder betalingsbetingelserne i ordrebekræftelsen fremsender Simonsen & Czechura rykkerskrivelser, 

for hvilke Simonsen & Czechura opkræver kunden et gebyr på kr. 100 incl. moms per styk. 
13.2 Hvis kunden efterfølgende ikke betaler det skyldige beløb inden for betalingsfristen angivet i rykkerskrivelsen, forbeholder 

Simonsen & Czechura sig retten til at ophæve købsaftalen vedrørende hele Leverancen og afhænde Leverancen eller dele 
heraf til 3. mand. Kunden er i dette tilfælde forpligtet til, at stille Simonsen & Czechura som om den fulde købsaftale var korrekt 
opfyldt. Kunden er således forpligtet til, at dække det dokumenterede tab som Simonsen & Czechura måtte lide i forbindelse med et  
sådan salg til 3. mand. Omvendt er Simonsen & Czechura forpligtet til at modregne en eventuel ekstra fortjeneste i forbindelse med  
salg  til 3 mand i kundens allerede afholdte udgifter. 

14. Fortrydelsesret 
 14.1 Når bindende aftale om levering er indgået, kan denne ikke fortrydes og der ydes ikke returret på bestilte Leverancer. 

15. Force Majeure 
 15.1 Simonsen & Czechura er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse i produktionen eller leveringen af Leverancen, der skyldes en force  

majeure begivenhed, som blandt andet omfatter tredjepartsleverandørers manglende leveringsevne eller leveringsnægtelse 
med hensyn til levering til Simonsen & Czechura af materialer, komponenter, dele eller lignende, som måtte være nødvendige for 
Simonsen & Czechura’s opfyldelse af sine forpligtelser, eller enhver anden hændelse som Simonsen & Czechura ikke har indflydelse  
på og som forhindrer eller væsentligt besværliggør Simonsen & Czechura's opfyldelse af sine forpligtelser.  
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16. Erstatning og ansvarsbegrænsning 
 16.1 Erstatning 

16.1.1 Simonsen & Czechura ifalder med de nedenfor anførte ændringer erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler. 
16.2 Fraskrivelse af ansvar for indirekte tab og følgeskader 
16.2.1 Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab og tab som følge 

af mistede besparelser. 
16.3 Generel ansvarsbegrænsning 
16.3.1 Simonsens & Czechura´s samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er i øvrigt begrænset til det samlede vederlag, som  

Simonsen & Czechura ville have opnået, var Aftalen blevet opfyldt. 
17. Garanti 

 17.1 Simonsen & Czechura garanterer, at alle Leverancer vil blive udført i overensstemmelse med god håndværksskik.  
17.2 Simonsen & Czechura garanterer endvidere, at Leverancer er fri for fejl og mangler i overensstemmelse med den til enhver tid  

gældende købelov. 
18. Lovvalg og værneting 

 18.1 Alle aftaler om Leverancer er underlagt dansk ret og enhver tvist som udspringer kan indbringes for de almindelige danske domstole. 

 


