Salgs-, leverings- og monteringsbetingelser.

Såfremt der ikke er aftalt andet mellem Lafuco A/S og kunden, er nedenstående betingelser gældende:

1. Der arbejdes efter AB 18 uden afvigelser.
2. Leveringstiden regnes fra kontrakt- eller ordrebekræftelsesdato.
3. Lafuco A/S debitorforsikrer alle kunder. Såfremt kunden ikke kan debitorforsikres skal der aftales
anden betalingsform, eks. 50 % forudbetaling.
4. Underlag til glasvægge skal være skruefast og inden for tolerancerne iht. dansk standard.
5. Materialerne skal ved ankomsten til byggeplads kunne opbevares indendørs og placeres i
nærheden af, hvor glasvægge skal monteres.
6. Materialehejs eller lignende skal være tilgængelig – og brugbar for vores materialer.
7. Byggestrøm, mandskab og affaldsfaciliteter stilles gratis til rådighed af kunden.
8. Bygningerne skal være aflåst dagligt, så der kan opbevares materialer og værktøj iht.
forsikringernes krav om aflåsning og erstatning.
9. Glasvægge skal kunne monteres kontinuerligt. Eventuelle afvigelser skal aftales med den enkelte
projektleder.
10. Lafuco A/S stiller sikkerhed iht. AB18 på entrepriser større end 1,0 mio. For entrepriser under 1.0
mio. betaler kunden såfremt entreprisegaranti ønskes.
11. Såfremt entreprisen består af flere delafsnit, forbeholder Lafuco A/S sig retten til at delaflevere.
12. Udbudstidsplan er gældende såfremt der ikke er aftalt andet.
13. Dimensioner på Lafuco A/S materialer/profiler kan afvige fra udbudsmaterialet, det er kundens
ansvar at kende til disse.
14. Der kan kun være tale om konditioner på glasvægge og døre iht. brand- og lydforhold.
15. Alle materialer leveres klar til endelig rengøring.
16. Tilgodehavender forrentes med 2,0 % pr. måned.
17. Eventuelle tvister behandles iht. AB18.
18. Tilbud er gældende i 1 måneder.
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