
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR 
IMPRÆGNERING OG OVERFLADEBEHANDLING

1. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
 a. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle imprægneringsarbejder og overfladebehandlinger, medmindre andet skriftligt er aftalt.

2. UDFØRELSE
 a. Arbejdet omfatter alene, hvad der udtrykkeligt fremgår af tilbud/ordrebekræftelse.
 b. Den anførte leveringstid er alene vejledende.
 c. Kørsel, lift/stillads og væskeforbrug er indeholdt i tilbud/ordrebekræftelse, medmindre andet er anført.
 d. Før PROTECTOS-behandlingen skal underlaget være intakt. 
 e. Imprægnering og overfladebehandling udføres tidligst 4 uger efter emnernes opførelse eller 4 uger efter omfugning af murværk.

3. GARANTI
 a. Efter aftale ydes 10 års garanti på PROTECTOS 40, PROTECTOS B og PROTECTOS Nova i henhold til garantibestemmelser.
 b. Såfremt underlaget tidligere er blevet overfladebehandlet, ydes der ikke garanti.
 c. Såfremt der anvendes produkter i forbindelse med afrensning af alger, mos, graffiti mv., der ikke er godkendt af PROTECTOS A/S, bortfalder 
  garantien.
 d. Der ydes ikke garanti for så vidt angår holdbarheden af engobering på teglsten efter PROTECTOS-behandlingen.
 e. PROTECTOS A/S kan ikke garantere, at der ikke kan komme vand ind i bygningen. 

4. VEDLIGEHOLDELSE
 a. PROTECTOS kræver normalt ingen vedligeholdelse. Effekten kan kontrolleres ved påsprøjtning af vand. Underlaget skal efterses årligt, og evt. 
  mangler udbedres omgående.
 b. Ved behov for afrensning af f.eks. alger, mos og lignede må dette kun udføres med produkter godkendt af PROTECTOS A/S. Det samme 
  gælder for graffitiafrensning.

5. BETALINGSBETINGELSER
 a. PROTECTOS A/S forbeholder sig ret til inden levering at få sikkerhed for sit tilgodehavende i form af bankgaranti, transport eller anden 
  godkendt garanti.
 b. Betaling af skyldige beløb anses for rettidig, når betaling er modtaget senest 8 dage efter datoen for udstedelse af faktura.
 c. Hvis der ikke betales rettidigt, opkræves gebyr i overensstemmelse med rentelovens regler. I erhvervsforhold forrentes det til enhver tid  
  skyldige beløb med 2.00 % pr. påbegyndt måned, og i forbrugerforhold forrentes det til enhver tid skyldige beløb i henhold til rentelovens 
  regler.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING
 a. Beplantning i umiddelbar nærhed af imprægnerede områder kan være udsat for svidning. Ligeledes er der risiko for, at fliser og lign. under 
  imprægnerede arealer bliver vandafvisende.
 b. PROTECTOS A/S’ ansvar bortfalder, såfremt der i forbindelse med afrensning af alger, mos, graffiti m.v. anvendes produkter, der ikke er 
  godkendt af PROTECTOS A/S.
 c. PROTECTOS A/S er ikke ansvarlig for holdbarheden af engobering på teglsten efter PROTECTOS-behandlingen.

7. PRODUKTANSVAR
 a. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegræsninger, der følger af disse salgs- og 
  leveringsbetingelser.
 b. PROTECTOS A/S kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller 
  uagtsomhed udvist af PROTECTOS A/S eller andre, som PROTECTOS A/S er ansvarlig for.
 c. PROTECTOS A/S er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et produkt, efter levering er sket.
 d. PROTECTOS A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader.

8. FORCE MAJEURE
 a. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for PROTECTOS A/S, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen 
  urimelig byrdefuld:
 b. Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som parterne ikke selv har kontrol over, så som eksempelvis brand, krig, 
  valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driftkraft samt 
  mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og usædvanlige naturbegivenheder.
 c. Omstændigheder som nævnt ovenfor (oplistningen er ikke udtømmende), der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordreindgåelse, 
  medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

9. VOLDGIFT
 a. Enhver tvist, der har sit udspring i aftalen mellem parterne, skal afgøres ved voldgift jf. lov om voldgift.
 b. Hver af parterne udpeger en repræsentant, der skal være bestallingshavende advokat og opfylde samme habilitetskrav, som gælder for 
  dommere, medens voldgiftsrettens formand udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret, fortrinsvis blandt landsrettens dommere, 
  såfremt én af disse kan påtage sig opgaven.
 c. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og vil ikke kunne indbringes for domstolene.
 d. Voldgiftsretten kan i øvrigt selv fastsætte nærmere regler for sagsbehandlingen. I øvrigt henvises til lov om voldgift.

10. SÆRLIGT VEDRØRENDE FORBRUGERFORHOLD – KLAGENÆVN
 a. I tilfælde af, at der opstår en tvist, som parterne ikke kan løse i fællesskab, kan forbrugeren indbringe sagen for 
  Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, www.byggerietsankenaevn.dk og info@byggerietsankenaevn.dk

PROTECTOS A/S januar 2016

PROTECTOS A/S          Ørrisvej 1          9500 Hobro          2021 3400          www.protectos.dk

http://www.byggerietsankenaevn.dk
mailto:info%40byggerietsankenaevn.dk?subject=

