
MX DOOR ApS – Messevej 12, DK-9600  Aars – Tlf 97 99 17 00 – www.mxdoor.dk – info@mxdoor.dk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0 Almindelige betingelser 

1.1 Salg, levering m.m. foretaget af MX-Door sker kun i 
henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, også 
for alle fremtidige handler, som erstatter tidligere 
versioner. 

1.2 For tilbuddet gælder ”Almindelige betingelser for 
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
(AB 18)”.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem AB 18 og 
disse salgs- og leveringsbetingelser er sidstnævnte 
gældende.

1.4 Fravigelse af nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser gælder alene, såfremt det tydeligt 
og udtrykkeligt er angivet i tilbuds- eller ordredokument, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske.

2.0 Tilbud

2.1 Afgiver MX Door tilbud, der ikke angiver en særlig 
acceptfrist, bortfalder dette såfremt købers accept ikke 
er kommet frem til MX Door senest 20 arbejdsdage fra 
tilbuddets dato. Alle tilbud er ikke bindende for MX Door 
og bliver først gyldige med MX Doors skriftlige 
bekræftelse. Købers indkøbsbetingelser har ingen 
gyldighed, hvilket også gælder, selvom der ikke er 
fremsendt speciel indsigelse mod sådanne eventuelle 
vilkår. 

2.2 Aftaler bliver først forpligtende ved MX Doors 
skriftlige ordrebekræftelse eller ved MX Doors 
leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde 
ordrebekræftelsen erstattes af en faktura. 

2.3 Alle priser i MX Doors tilbud er i danske kroner og 
eksklusiv moms. Køber er indtil leveringen forpligtet til 
at acceptere ændringer i prisen som følge af 
dokumenterede forøgede omkostninger for MX Door. 
Disse forøgede omkostninger drejer sig om ændringer i 
valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den 
aftalte leverance. 

2.4 Tilbudspriser er baseret på mængden angivet i 
tilbuddet. Ved ændret mængde end forudsat i tilbud 
forbeholder MX Door sig retten til økonomisk 
prisjustering.

2.5 Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet 
og tilbuddets specifikationer, gælder det i tilbuddet 
anførte.

2.6 Vederlagsfri bistand så som teknisk vejledning, 
måltagning og beregning ud fra tegningsmateriale m.m. 
er udelukkende en service, og må ikke forveksles med 
rådgiveransvar, hvilket MX Door ikke påtager sig.

3.0 Ejendomsforbehold

3.1 MX Door bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil 
den fulde købesum er erlagt.

4.0 Projektgrundlag ved særligt tilpassede døre 
og/eller porte m.m. - forsinkelse

4.1 Køber, herunder dennes evt. rådgiver, skal ved 
bestilling af særligt tilpassede døre og/eller porte m.m. 
fremkomme med de nødvendige specifikationer for de 
enkelte døre og/eller porte m.m. inden for et nærmere 
aftalt tidspunkt. 

4.2 Foreligger det aftalte projektgrundlag til MX Door
ikke fuldstændigt på det aftalte tidspunkt, udskydes 
produktionen og leveringen indtil MX Door igen har 
ledig kapacitet. Køber betaler erstatning for det ved 
udskydelsen lidte tab, herunder den uudnyttede 
produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte 
produktionsperiode – svarende til DKK 7.500,00,- pr. 
dag.

5.0 Produktionsforsinkelse

5.1 Hvis en forsinket levering i forhold til endeligt aftalt 
leveringsprogram skyldes forhold, som udelukkende 
kan lastes MX Door, er sanktionsformen dagbod pr. 
forsinket arbejdsdag som udgør 0,5 promille af MX 
Doors leverancesum pr. arbejdsdag. 

6.0 Modtagelse - forsinkelse

6.1 Hvis køberen ikke er i stand til at modtage 
leverancer til aftalt tid, må der ske omgående skriftlig 
underretning til MX Door. Hvis leveringen forsinkes i 
forhold til den aftalte leveringstid, kan MX Door med 3
arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et 
mellemlager. De hermed forbundne omkostninger 
betales af køber. Køber bærer risikoen for leverancer, 
der er overført til mellemlager, idet risikoen kan være 
overgået tidligere til køber, jf. pkt. 8.

7.0 Finish

7.1 Af praktiske årsager kan det være nødvendigt at 
udføre finisharbejder på MX Doors døre og/eller porte 
m.m. efter montagen. Sådanne finisharbejder vil blive 
udført, når vejrforhold m.m. tillader dette efter MX Doors 
ensidige skøn. 
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8.0 Leveringsforhold og mangler

8.1 Leverancen omfatter alene de produkter/ydelser, 
der er beskrevet i ordrebekræftelsen. MX Door har ret 
til, uden varsel, at foretage produktændringer og 
tilretninger. Alle oplyste tekniske specifikationer er med 
forbehold for sådanne ændringer, som dog ikke må 
være af funktionel eller væsentlig designmæssig 
karakter. Køber kan ikke rejse krav mod MX Door i 
tilfælde af sådanne gennemførte ændringer.

8.2 Levering sker til købers adresse og fragtfrit 
medmindre andet aftales. Leveringsstedet skal af 
sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtig, 
også for sættevogne med støtteben. Det er købers 
ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er 
opfyldt.

8.3 Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 0,5
time for hver delleverance.

8.4 Kan levering ikke finde sted som følge af købers 
forhold, forbeholder MX Door sig ret til at tage produkter 
med retur for levering efter ny aftale. Ekstra kørsel samt 
evt. opmagasinering faktureres til køber.

8.5 Ved leveringen skal køber straks foretage 
modtagekontrol og påtale synlige fejl, herunder skader. 
Ved konstatering af mangler skal MX Door omgående 
adviseres. Såfremt der kan påvises mangler, 
forbeholder MX Door sig ret til, efter eget skøn, enten at 
udbedre manglen, kreditere køber den mangelfulde 
dør/port m.m., yde køber et forholdsmæssigt afslag i 
prisen eller foretage omlevering

8.6 Før MX Door påbegynder en evt. reparation, skal 
der træffes aftale mellem køber og MX Door om 
omfang, metode, tidspunkt og økonomisk 
ansvarsfordeling.

8.7 Er døre og/eller porte m.m. ændret eller serviceret 
af andre end MX Door eller en af denne anvist 
reparatør, eller har døre og/eller porte m.m. været udsat 
for overlast eller anvendt til sådanne formål, hvortil det 
ikke er beregnet, eller er installation, drift og 
vedligeholdelse ikke udført i overensstemmelse med 
MX Doors montagevejledning samt drift- og 
vedligeholdelsesvejledning som kan forefindes på 
www.mxdoor.dk, bortfalder MX Doors pligt til 
vederlagsfri reparation såvel som evt. afgivne garantier.

9.0 Garanti

9.1 Dersom der i udbudsmaterialet for foreskrevne 
materialer af bestemte fabrikater er stillet krav om 

garanti efter afleveringen, er MX Door alene forpligtet 
heraf i det omfang, garantiforpligtelsen kan videreføres 
til underleverandøren.

10.0 Betaling

10.1 Betaling skal ske i henhold til AB 18 § 36, stk. 1 og 
4. Betaling skal således ske i op til to månedlige á conto 
fakturaer for færdigproducerede døre/porte m.m. 

10.2 Betalingsbetingelser: Netto 14 dage under 
forudsætning af, at der kan opnås kreditforsikring på
køber. 

10.3 Udover det i AB 18 § 36, stk. 1 fastsatte, betales 
for leverancer på kr. 100.000 og derover 10% af 
kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter, at ordren 
er afgivet. Beløbet modregnes ved slutfakturering. 

10.4 Såfremt der er aftalt betaling i henhold til 
betalingsplan, jf. AB 18 § 36, stk. 3, udarbejder MX 
Door betalingsplan i henhold til det aftalte 
leveringsprogram.

10.5 Ved evt. manglende betaling forbeholder MX Door
sig retten til at tilbageholde leverancer, som endnu ikke 
er leveret.

10.6 Ved betaling efter forfald, forrentes det forfaldne 
tilgodehavende inkl. moms med en rentesats på 2,0 % 
pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at 
tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger 
for modkrav, som køber måtte påberåbe sig. 

11.0 Sikkerhed

11.1 Køber stiller den i AB 18 § 10 nævnte sikkerhed. 
Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter 
leveranceaftalens indgåelse. Såfremt køber ikke stiller 
sikkerhed i henhold til AB 18 § 10 betragtes dette som 
en væsentlig misligholdelse af den indgåede aftale.

11.2 MX Door stiller ikke sikkerhed i henhold til AB 18 § 
9.

12.0 Montage

12.1 Enhver montage af MX Doors døre og/eller porte 
m.m. skal ske håndværksmæssigt korrekt og i en 
henhold til MX Doors gældende montagevejledning, 
som fremgår af www.mxdoor.dk. 

12.2 Såfremt der mellem køber og MX Door er truffet 
aftale om, at MX Door skal udføre montage, vil dette 
ske i henhold til MX Doors montageforudsætninger, 
som fremgår af www.mxdoor.dk. 
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13.0 Forsikring og ansvars- og 
erstatningsbegrænsning

13.1 MX Door har tegnet sædvanlig erhvervs- og 
produktansvarsforsikring.

13.2 MX Door hæfter, uanset på hvilket grundlag et 
krav rejses, ikke for:

- indirekte tab, formuetab, driftstab, Købers 
udgiftstab/udbedringstab, tidstab, avancetab eller 
(andre) følgeskader og lignende indirekte tab uden 
hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, 
mangel- eller produktansvar. 

13.3 Et erstatningskrav mod MX Door kan ikke 
overstige fakturabeløbet for den enkelte leverance. 

13.4 MX Doors ansvar for tab eller skade er i ethvert 
tilfælde beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som 
køber har betalt for det/de enkelt(e) produkt/produkter, 
hvorpå kravet baseres.

13.5 Uanset pkt. 13.3 og 14.4 er MX Doors 
erstatningsansvarlig for personskade i 
overensstemmelse med lovgivningen om 
produktansvar.

14.0 Force majeure m.m.

14.1 MX Door hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse 
eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, 
herunder krig, oprør, strejke, lock-out, blokade, eksport-
og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, 
almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og 
transportmidler, mangler ved leverancer fra 
underleverandører eller forsinkelser med sådanne, 
brand, naturkatastrofer, vejrlig, herunder hård frost m.v., 
som vanskeliggør eller umuliggør leveringen, montering 
eller lignende omstændigheder, som MX Door ikke har 
kunnet undgå, og hvis følger MX Door ikke har kunnet 
afværge. MX Door skal uden ugrundet ophold skriftlig 
underrette køber om sådanne omstændigheder. 

14.2 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftlig annullere 
aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 
måneder på grund af force majeure.

16.0 Tvister 

16.1 Tvister mellem parterne behandles i henhold til AB 
18 kapitel J.

17.0 Ændringer

17.1 MX Door forbeholder sig retten til enhver tid til at 
ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til 
enhver tid gældende version af salgs- og 
leveringsbetingelserne kan findes på www.mxdoor.dk.
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