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Salgs- og leveringsbetingelser 
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1. Indledning 

1.1 Hovmand Energi’s salgs- og leveringsbetingelser er gældende for et hvert salg af varer eller ydelser, 
der forgår mellem ovennævnte Sælger (Hovmand Energi ApS) og Køber (Kunden). Medmindre der 
er indgået en udspecificeret skriftlig aftale mellem parterne om fravigelse af foreliggende betingelser.  

 
1.2 Specielle krav fra Kunden til købte varer eller ydelser er alene gældende, hvis Hovmand Energi ApS 

har skriftligt accepteret disse. 

 

2. Priser 

 

2.1 Alle priser og specifikationer der fremgår fra promotionelt materiale fremstillet af Hovmand Energi 
ApS er alene vejledende og kan til enhver tid ændres uden varsel. 

 

2.2 Priser oplyst af Hovmand Energi ApS på aktuelle prislister, tilbud, faktura eller ling. er i danske 
kroner og skal tillægges moms i henhold til gældende regler. 

 
2.3 Alle priser oplyst af Hovmand Energi ApS er dagspriser. Afvigelser i form af rabatter forekommer kun 

efter aftale. 
 

2.4 Hovmand Energi ApS forbeholder sig retten til at regulere priser i takt med prisudvikling eller ved 
andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet i det pågældende tilbud. I sådan et tilfælde vil 
Kunden modtaget et varsel om prisstigning, det skal derefter stå Kunden frit for om denne ønsker at 
acceptere prisstigningen eller annullere aftalen. 

 

3. Tilbud 

 

3.1 Fristen for et skriftlig afgivet tilbud vil fremgå med dato. Godkendes tilbuddet ikke inden fristen vil det 
forfalde, og Kunden skal i dette tilfælde bede om udarbejdelse af et nyt tilbud. 

 

3.2 Ved godkendelse af et afgivet tilbud inden for tilbudsfristen fremsendes en ordrebekræftelse til 
Kunden. Hovmand Energi ApS er herved forpligtet til udførelsen af ordren under de betingelser, der 
er angivet i ordrebekræftelsen. 

 
3.3 Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftigelsens betingelser skal forekomme skriftligt 

sendes 5 dage efter den ordrebekræftigelsens modtagelse. 
 

3.4 Annullering eller ændring af ordren kan kun ske med Hovmand Energi ApS’ skriftlige accept. 
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3.5 Alt ekstra-arbejde der ikke er udspecificeret i tilbuddet afregnes til en timepris på 785,- inkl. moms. 

 

4. Levering 

 

4.1 Medmindre andet er aftalt forekommer leveringen på adressen som Kunden har angivet. 

 
4.2 Det er Kundens ansvar at sørge for fast underlag til levering af varer. Kan leveringen ikke foretages 

grundet mangler fra Kundens side. Så vil en ny levering ske på Kundens regning. 
 
 

5. Betaling 

 

5.1 Betalingen skal forekomme efter Hovmand Energi ApS til enhver tid gældende betalingsbetingelser, 
der vil fremgå af fakturaen, medmindre andet er aftalt udtrykkeligt på skrift. 

 
5.2 Ved forsinket betaling forbeholder Hovmand Energi sig retten til at beregne en morarente  fra 

forfaldsdagen af det skyldige beløb på 0.81% pr. påbegyndt måned. 
 

5.3 Ved manglende betaling forbeholder Hovmand Energi ApS sig retten til at standse al igangværende 
arbejde og/eller leverancer af ydelser eller varer, der indgår i aftalen med Kunden. 

 
5.4 Kunden er ikke berretiget til at tilbageholde aftalte betalinger, selvom Hovmand Energi ApS skulle 

levere mangelfulde varer eller ydelser. Betaling ved modregning kan kun ske efter skriftlig accept af 
Hovmand Energi ApS. 

 
5.5 Hovmand Energi ApS forbeholder sig retten til at fakturere op til 50% af den totale købssum angivet i 

det accepterede tilbud som forskudsbetaling. Forskudsbetalingen indeholder et administrationgebyr 
på 5000,- inkl. moms. Administrationsgebyret returneres ikke ved annullering af aftalen. 

6. Reklamationer og Mangler 
 

6.1 Kunden er ansvarlig for at gennemgå det leverede produkt eller service grundigt, og derved sikre sig, 
at det leverede er uden mangler/skader straks efter færdiggørelse af installationen. 

 

6.2 Alle reklamationer, indsigelser mv. skal gøres skriftligt overfor Hovmand Energi ApS. 

 
 

6.3 I tilfælde af klage/reklamation skal Hovmand Energi ApS have adgang til at foretage inspektion og 
kontrolmålinger på opstillingsstedet efter 2 dages forudgående skriftlige varsel til sælger. 
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6.4 Såfremt Kunden er forbruger er dennes beføjelser i forhold til mangler dikteret af Købeloven. 

 

7. Returnering 

7.1 Hovmand Energi ApS tager kun leverede produkter retur mod en skriftlig aftale herom, og kun 
såfremt det leverede produkt er ubrugt. Forligger der ikke en aftale om returnering er Hovmand 
Energi ApS ikke forpligtet til at acceptere en hel eller delvis tilbagelevering. 

 
7.2 Hovmand Energi ApS forbeholder sig ret til at fratrække 20% af fakturabeløbet før kreditering til 

Kunden, såfremt returneringen ikke er forårsaget af fejl relateret til Hovmand Energi ApS

 

8. Produktinformation og Garanti 

 

8.1 Al produktdata, information, tegninger eller lign. der er anførst i vores produktblad, brochurer, 
tekniske dokumenter eller anden dokumentation er vejledende og derfor ikke endeligt bindende. 
Tegninger og andre tekniske dokumenter må ikke uden skriftligt tilladelse fra Hovmand Energi ApS 
bruges til andre formål end dem, som Sælger har angivet i forbindelse med købet. 

 
8.2 Hovmand Energi ApS respekterer til enhver tid den garanti som produktets fabrikant fremskriver. 

 
8.3 Garantien bortfalder dog så fremt at: 
- Salgs og leveringsbetingelser ikke er overholdt 
- En del eller dele af Kundens anlæg modficeres med reservedele af andet fabrikat uden Hovmand 

Energi ApS skriftlige samtykke 
- Produkter anvendes til andre formål end de oprindeligt specificerede, jf. fabrikantens produktblad. 

 

9. Produktansvar 
 

9.1 Hovmand Energi ApS’ produktansvar følger dansk rets almindelige regler. 
 

9.2 Krav mod Hovmand Energi ApS i anledning af produktansvar forældes efter dansk rets almindelige 
regler. 

9.3 Hovmand Energi ApS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre følgeskader. Eventuelle 
krav til Hovmand Energi ApS kan ikke overstige varens pris. 

 
9.4 Hovmand Energi ApS’ ansvar kan ikke samlet overstige et beløb på DKK 5.000.000,00. 

 
 

9.5 I den udstrækning Hovmand Energi ApS’ måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er 
kunden forpligtet til at holde Hovmand Energi ApS’ skadesløs i samme omfang. 
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10. LEVERINGSHINDRINGER OG FORCE MAJEURE 
 

10.1 Hovmand Energi ApS hæfter ikke for manglende eller forsinket opfyldelse af sine 
forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Hovmand Energi ApS direkte kontrol 
(for eksempel, men ikke begrænset hertil, strejke, forsynings- og leveringvanskeligheder som følge 
af sygdoms- og virusudbrud (epidemier og pandemier), arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, 
forsinkelse, mangelfulde eller væsentligt fordyrede leverancer fra underleverandører, forhindret 
tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, 
brand, naturforhold, mangel på transportmiddel eller transportuheld, krig, valutarestriktioner, 
restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller standsning i øvrigt), og som er 
egnet til at forsinke eller hindre levering, eller som gør opfyldelsen væsentligt mere byrdefuld for 
Hovmand Energi ApS end forventet. 
 

10.2 Hvis Hovmand Energi ApS bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser 
på grund af force majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler Hovmand 
Energi ApS i henhold til betingelserne, så længe og i det omfang opfyldelseshindringen består. 

 
 

11. TIVSTER 
 

Tvister mellem Hovmand Energi ApS og Kunden afgøres efter dansk ret. 
 

12. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING, SAMT ØVRIGE 
 

a) Disse betingelser gøre gældende fra den 1. marts 2022 
 

b) Hovmand Energi ApS forbeholder sig retten til hver en tid at ændre disse betingelser. Den 
seneste version kan altid findes på www.Hovmandenergi.dk 

 
 


