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Salgs- og leveringsbetingelser - maling 

 
 
TILBUD 
Tilbud er bindende i 14 dage, medmindre andet er angivet/aftalt i tilbud. Er der angivet en leveringstid er den kun bindende, såfremt accept modtages senest 
den 5. arbejdsdag efter tilbuddets afgivelse. ZINKPOWER forbeholder sig ret til dækning af uforudseelige dokumenterede prisstigninger som følge af 
ændringer i skatter, afgifter råvarestigninger eller lignende. 
 
LEVERING AF EMNER TIL BEHANDLING 
Emner til behandling forudsættes at køber leverer på ZINKPOWER plads. 
Tidspunktet for levering af købers emner til ZINKPOWER – og ZINKPOWER levering til køber - aftales endeligt ved aftaleindgåelsen eller beskrives i tilbud.  
ZINKPOWER er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelse ved købers levering af emnerne til ZINKPOWER samt i tilfælde af force majeure, 
hvorved forstås fx strejker, lockout, brand, hærværk i stort omfang, krig, naturkatastrofer eller andre lignende hændelser samt force majeure hos 
ZINKPOWER underleverandører. Det er købers ansvar, at emner, som modtages til behandling, er forsikret for brand, tyveri og vandskade, mens de er i 
ZINKPOWER varetægt. Kan køber ikke rettidigt levere emnerne til ZINKPOWER, er køber forpligtet til straks at underrette ZINKPOWER herom. Køber skal 
godtgøre ZINKPOWER eventuelle merudgifter, herunder ventetid som følge af forsinkelsen, medmindre der foreligger force majeure. Såfremt køber undlader 
at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevares de aftalte emner på ZINKPOWER virksomhed/lager for købers regning og risiko. Skyldes købers 
forsinkede afhentning force majeure, kan ZINKPOWER dog ikke rejse krav over for køber som følge deraf. Dette forhold frigør dog ikke køber for betaling af 
købesummen til den aftalte tid. Det er købers ansvar at materialet er egnet til den aftalte overfladebehandling. ZINKPOWER er ikke ansvarlig for forsinkelse, 
som skyldes at materialerne ikke er egnede til overfladebehandling, at materialerne tages i karantæne, eller evt. ombehandling er nødvendig 
 
TRANSPORT AF KØBERS EMNER: 
Evt. transport af købers emner udføres for købers egen risiko. Køber skal selv sørge for eventuel forsikring af godset. Køber skal sikre almindelig kørefast vej. 

Det er købers ansvar at godset er emballeret således at transporten kan ske uden risiko for deformationer og lignende. 

BETALING 
Alle leverancer skal betales i danske kroner (DKK) medmindre andet er aftalt i tilbud 
Betalingsbetingelser er anført i tilbud. Er intet anført i tilbud er betalingsbetingelserne som udgangspunkt ”netto kontant før levering”. Eventuel reklamation 
berettiger ikke til at tilbageholde betaling af købesummen. Kunden kan alene modregne med krav, som er accepteret af ZINKPOWER eller endeligt fastslået 
af en domstol eller en voldgift. Ved forsinket betaling kan ZINKPOWER opkræve morarenter på 2,00 % pr. påbegyndt måned til betaling sker. I tilfælde af 
restancer er ZINKPOWER berettiget til at stoppe alle planlagte leverancer til køber og kræve forudbetaling ved efterfølgende leveringer. En restance 
indebærer også, at ZINKPOWER kan kræve alle forfaldne og uforfaldne tilgodehavender indbetalt straks. ZINKPOWER kan endvidere udøve 
tilbageholdelsesret i produkterne. Hvis køber undlader at modtage leverancen på den aftalte leveringsdag, er køber fortsat forpligtet til at betale, som om 
levering havde fundet sted på det aftalte tidspunkt. ZINKPOWER kan beregne et vederlag for evt. lagerperiode.  
 
KONSTRUKTIONS OG KVALITETSKRAV 
Der stilles i det følgende krav til købers klargøring af emnet inden behandling. Der tages forbehold for fejl og skader på overfladen, som skyldes manglende 
klargøring, og som først måtte vise sig efter forbehandling eller lakering. 
 
ZINKPOWER kan ikke garantere for den færdige kvalitet af det malede emne, hvis varmforzinkning (VFZ) eller grundmaling er udført af andre end 
ZINKPOWER. Hvis emnet skal duplex-behandles (VFZ og maling) anbefaler ZINKPOWER at køber både bestiller varmforzinkning og malerarbejde hos 
ZINKPOWER, da opbevaringen efter varmforzinkningen og forbehandlingen inden malingen er meget vigtigt for det endelige resultat. 
 
Hvis intet andet er anført, udføres kvalitetskontrol i henhold til ZINPOWER kvalitetssikringsprogram. 
Medmindre andet er aftalt/oplyst er tilbuddet baseret på, at køber har klargjort overfladen til den aftalte  
overfladebehandling, herunder: 
• at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset) 
• at alle svejsninger optræder under afbrydelser og uden porehuller 
• at der ved svejsninger ikke er væsentlige indebrændinger (sidekærv) 
• at alle slagger og evt. svejsesprøjt er fjernet. 
 
Køber eller en eventuel slutbruger er ansvarlig for at udarbejde og efterleve en eftersyns- og vedligeholdelsesplan for emnerne. Dette skal sikre, at evt. fejl og 
mangler bliver opdaget og afhjulpet hurtigst muligt efter de er konstateret, uanset om ZINKPOWER er ansvarlig for manglerne, eller om de skyldes 
efterfølgende montage og brug.  
 
Køber er forpligtet til løbende at vedligeholde, afvaske og renholde lakerede overflader. 
I tilfælde af ”misligholdelse”, fejlagtig anvendelse eller manglende vedligehold bortfalder ZINKPOWER ansvar, og købers reklamationsret. 
 
ANSVAR FOR MANGLER 
ZINKPOWER er alene ansvarlig for mangler, der kan lægges ZINKPOWER til last. ZINKPOWER ansvar for evt. skjulte fejl/mangler ophører 2 år efter 
arbejdets levering. 
 
Køber er forpligtet til straks ved varens modtagelse at undersøge denne samt til straks, at reklamere over synlige mangler. Reklamation over skjulte mangler 
skal ske snarest muligt. ZINKPOWER har ret og pligt til at afhjælpe mangler snarest muligt. ZINKPOWER afgør om mangelafhjælpning vil ske på stedet eller 
ved fornyet behandling af nye emner leveret til ZINKPOWER. ZINKPOWER betaler ikke for mere end værdien af overfladebehandling af de nye emner. Evt. 
omkostninger til demontering af emner eller genmontering af nye emner dækkes ikke. Såfremt køber har reklameret over en mangel, og det viser sig, at der 
ikke foreligger nogen mangel, som ZINKPOWER bærer ansvaret for, har ZINKPOWER ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen 
har påført ZINKPOWER. ZINKPOWER ansvar omfatter ikke dagbøder og indirekte tab samt eventuelle følgeomkostninger, herunder brug af stillads, lifte, 
telte, varmekanoner og lignende, hvor dette ikke har været indeholdt i ZINKPOWER entreprise/tilbud. 
 
PRODUKTANSVAR 
I intet tilfælde er ZINKPOWER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 
De nævnte begrænsninger i ZINKPOWER ansvar gælder dog ikke, hvis ZINKPOWER har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter 
krav mod en af parterne om erstatningsansvar skal køber straks underrette ZINKPOWER herom. Evt. tvister afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. 
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