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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 
POLYGON A/S 

 

For alle tilbud, ordrer og leverancer gælder nærværende almindelige 

salgs- og leveringsbetingelser, i det omfang, de ikke er fraveget ved 

skriftlig aftale mellem parterne.  

 

1. Priser og betalingsbetingelser 

Alle angivne priser er eksklusiv moms og toldafgifter og baseret på 

gældende lønninger, materialepriser, kurser m.v. Vi forbeholder os ret til 

en justering af priserne ved ændring af en af de nævnte faktorer. 

Såfremt andet ikke er aftalt er betalingsbetingelserne 30 dage fra 

fakturadato.  

Ved en senere betaling skal der betales rente i overensstemmelse med 

renteloven § 5 stk. 1. dvs. den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 %.  

Såfremt det er nødvendigt at rykke, vil der blive opkrævet et rykkergebyr 

på kr. 100 inkl. moms for hver rykkerskrivelse. 

Såfremt kundens forsikringsselskab betaler selve vores faktura, er vi 

berettiget og forpligtet til at afkræve kunden momsbeløbet på fakturaen, 

såfremt kunden er momsregistreret. Samme gør sig gældende for 

opkrævning af selvrisiko.  

 

2. Produkt- og erhvervsansvar 

Vi er alene ansvarlige for skader på ting eller personer efter dansk rets 

almindelige erstatningsregler, og ikke erstatningsansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andre indirekte økonomiske tab. 

Vores ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb stort kr. 

1 mio. Denne begrænsning af vores ansvar gælder dog ikke, hvis der 

foreligger grov uagtsomhed.  

Polygon kan dog aldrig blive ansvarlig for mere, end der dækkes af vores 

ansvarsforsikring. 

Alle former for misligholdelse, hærværk og tyveri af Polygons udstyr og 

effekter (f.eks. affugtere) imens de befinder sig på kundens adresse, 

erstattes af kunden eller dennes forsikringsselskab.  

 

3. Arbejdets udførelse 

Polygon udfører skadebegrænsende ydelser, der har til formål at forsøge 

at redde værdier efter skader. Der er således tale om ydelser, der har til 

formål at forsøge at sikre bedst mulig resultat efter faglig vurdering. Der 

kan således ikke altid garanteres resultat, da der vil være mange 

subjektive vinkler forbundet med Polygons kontrollerede forsøg på at 

bringe forhold tilbage til oprindelig tilstand.  

Polygon indestår for, at det udførte arbejde, er fagmæssigt korrekt og af 

sædvanlig god kvalitet.  

Vi arbejder under anvisning fra kunden eller dennes lægmand.  Kunden er 

ansvarlig for hvornår resultatet er acceptabelt. Så længe arbejdet pågår, 

udføres dette efter løbende regning, hvis ikke andet er aftalt. 

Analyse og undersøgelsesmetoder vælges ud fra skånsomme og minimale 

destruktive metoder for at bevare værdier og minimere omkostninger. 

Har kunden specielle krav til metode og resultat, skal dette beskrives af 

kunden. 

 

4. Reklamationer og mangler 

Krav vedrørende mangler, forsinkelse eller andre krav om erstatning skal 

fremsættes skriftligt til Polygon uden ugrundet ophold. 

Såfremt der inden for 3 måneder efter aflevering af arbejdet, skulle 

påvises mangler ved det udførte arbejde, påtager Polygon sig efter eget 

valg at afhjælpe manglen eller kreditere kunden for arbejdets nedsatte 

værdi.  

Polygon hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives forsømmelse 

hos andre end Polygon, såsom Polygons egne underleverandører eller 

sædvanlig slitage.  

 

5. Følgeskader/indirekte tab  

Polygon er ikke ansvarlig over for kunden, for nogen form for følgeskader 

eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale om 

levering af ydelser, herunder ikke begrænset til 

genhusningsomkostninger, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af 

goodwill, tab af data, osv. 

 

6. Ansvarsfrihedsgrunde (force majeure) 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter 

aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som 

parterne ikke har været herre over, såsom brand, krigsmobilisering eller 

uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, 

sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og 

uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, 

restriktioner af drivkraft og mangler ved leverancer fra 

underleverandører eller forsinkelse ved sådanne leverancer, som skyldes 

nogen af de, i dette punkt nævnte, omstændigheder. 

Den part, der ønsker at påberåbe sig nogle af de nævnte omstændigheder, 

skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om 

begivenhedens opståen og ophør. 

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at 

hæve aftalen, når dens opfyldelse, inden for en rimelig tid, bliver umulig på 

grund af nogle af de, i nærværende bestemmelse nævnte, 

omstændigheder. 

 

7. Tvistligheder 

Kunden og vi forpligter os til at søge eventuelle uoverensstemmelser løst 

ved forhandling. 

Såfremt en sådan forhandling ikke fører til resultat, skal tvistligheder 

afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som 

værneting. 

 

8. Servicebranchens Arbejdsgiverforening 

Polygon er medlem af SBA, som er Servicebranchens Arbejdsgiverforening 

og en organisation under Dansk Industri.  

Som medlem af SBA er Polygon forpligtet til at overholde Servicenormen, 

som består af en række krav omhandlende opdaterede serviceattester og 

forsikringsvilkår, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, 

uddannelse af personalet og kontrakter på underleverandører.  

SBA arbejder for at løfte kvaliteten i servicebranchen, ved at 

medlemmerne overholder Servicenormen. Dette fungerer derfor også som 

kundernes garanti for, at tingene bliver gjort etisk og fagligt korrekt hos 

Polygon. Servicenormens mærke sender et klart signal til kunder, 

medarbejdere, myndigheder og samfundet om, at Polygon er en etisk 

ansvarlig samarbejdspartner. Du kan læse mere om Servicenormen på 

sba.di.dk.  

http://sba.di.dk/

