
Ethvert salg fra Leca Danmark sker i henhold 
til disse salgs- og leveringsbetingelser, uanset 
modstående eller afvigende bestemmelser i kø-
bers afgivne ordre, accept, stadfæstelsesskrivel-
ser, almindelige betingelser eller lignende.

Leverancers omfang og art
1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Leca 
Danmarks tilbud eller ordrebekræftelse.
1.1
Leca Danmark forbeholder sig, indtil levering 
har fundet sted, ret til uden varsel at foretage 
ændringer i varernes tekniske specifikationer, 
der ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber 
og anvendelsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser
2.0
Prisen er ekskl. moms og alle andre skatter og 
afgifter, der hviler på eller pålignes varerne. Ved 
prisstigninger over 10 % kan køber senest 10 
dage efter modtagelse af ny prisliste annullere 
indgåede ikke effektuerede købsaftaler.
2.1
Betaling skal ske i overensstemmelse med fak-
turaens påtrykte bestemmelser herom. Ved for 
sen betaling påløber morarenter med 1,8 % pr. 
påbegyndt måned, med mindre andet er aftalt.

Leveringssted og -tid, risikoovergang,  
forsendelse og retur
3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.
3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud 
eller ordrebekræftelse anførte anses for retti-
digt.
Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 be-
skrevne omstændigheder.
3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det 
af køber anviste sted. Er aflæsningen ikke afslut-
tet inden 1 time efter bilens ankomst til pladsen 
debiteres køberen overskydende tid. Levering 
sker mellem 07.00 og 16.00 med mindre andet 
er aftalt. 
3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst giver 
anvisning, aflæsses varerne på et efter chauffø-
rens skøn passende sted, hvorefter levering er 
sket og varerne henstår for købers risiko. 
3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted ab 
fabrik. 
3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for mod-
tagelse af varerne. Er køber ikke til stede ved 
leveringen, kan der ikke senere reklameres over, 
at der ikke er leveret rette mængde, antal eller 
lignende.
3.6
I tilfælde hvor levering ønskes på et tidspunkt, 
der kræver, at læsning af materialet foretages 
dagen før, er det læsningsdatoen, der afgør fak-
turadato.
3.7
Materiale krediteres ikke ved returnering. 

Mangler og reklamation
4.0
Leca Danmarks mangelansvar har en udstræk-
ning som nedenfor beskrevet og gælder i 12 må-
neder fra leveringstidspunktet.
4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Leca 
Danmark afhjælpe eventuelle fejl og mangler 
ved det leverede eller foretage omlevering efter 
Leca Danmarks eget valg.
4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gæl-
dende mod Leca Danmark, og køber kan ikke 
hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag el-
ler erstatning eller tilbageholde købesummen 
helt eller delvist. Leca Danmark har ikke ansvar 
for tab påført køber eller andre som følge af en 
mangelfuld leverance, herunder tab ved at et 
byggeri eller en produktion forsinkes eller må 
omgøres.
4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen un-
dersøge varen grundigt og omhyggeligt. Rekla-
mationer over mangler skal ske skriftligt uden 
ugrundet ophold efter manglen er eller burde 
være konstateret.
4.4
Såfremt Leca Danmarks leverance sker til et 
byggearbejde i Danmark gælder byggeleveran-
ceklausulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvars-
forhold ved byggearbejder, således at mangel-
ansvar efter de ovenstående regler kan gøres 
gældende i 5 år efter leveringen af det byggeri, 
hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører 
ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Leca 
Danmarks køber.
I disse tilfælde kan sag tillige anlægges som be-
skrevet i cirkulærets § 2 sidste stykke, ligesom 
bygherren under de i cirkulærets § 2 næstsidste 
stykke anførte omstændigheder kan rejse krav 
mod Leca Danmark, men ikke i videre omfang 
end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end 
Leca Danmarks kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar
5.0
Leca Danmark er ikke ansvarlig for skade på ting. 
For personskade er Leca Danmark kun ansvarlig 
efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatnin-
ger kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver 
tid gældende erstatningsniveau.
5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav 
vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller 
kun med stor vanskelighed – kan gennemføres 
mod Leca Danmarks køber eller mod efterføl-
gende købere, anerkendes det, at kravet tillige 
kan gøres gældende direkte mod leverandøren. 
Også i sådanne tilfælde kan Leca Danmark kun 
gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Leca 
Danmarks egen leverance er mangelfuld og 
endvidere kun i det omfang, der følger af Leca 
Danmarks kontraktforhold med Leca Danmark 
køber.

5.2
Leca Danmark anerkender dog i alle tilfælde, at 
kunne sagsøges sammen med Leca Danmarks 
køber og efterfølgende købere i anledning af 
parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles 
ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirk-
somhed.
5.3
I alle tilfælde er Leca Danmark kun ansvarlig, 
såfremt der er reklameret indenfor rimelig tid 
efter modtagelsen.
5.4
Leca Danmark bistår alene med teknisk vejled-
ning i henhold til særskilt aftale.
5.5
Leca Danmark er kun ansvarlig for person- eller 
tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret 
produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevol-
dende defekt har karakter af en farlig egenskab, 
hvis eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra 
Leca Danmarks side.

Ansvarsbegrænsning
6.0
Leca Danmark er kun ansvarlig i det omfang det 
er bestemt ovenfor. Leca Danmark er aldrig an-
svarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirek-
te tab eller andre lignende tab.

Force majeure
7.0
Leca Danmark er ansvarsfri i tilfælde af mang-
lende eller forsinket opfyldelse som skyldes 
force majeure, krig, optøjer, borgerlige urolighe-
der, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige 
myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- 
eller importforbud, manglende eller mangelful-
de leverancer fra underleverandører, mangel på 
arbejdskraft, råvarer, brændsel, drivkraft eller 
nogen årsag, som ligger uden for Leca Danmarks 
kontrol. Foreligger en sådan omstændighed, ud-
skydes leveringstiden med et tidsrum svarende 
til hindringens varighed med et passende tillæg 
til normalisering af forholdene.
7. 1
Punkt 7.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis 
der hos Leca Danmark eller Leca Danmarks kon-
cernforbundne selskaber opstår begrænsninger 
i kapacitet angående produktion, logistik eller 
tilsvarende, og hvis der som følge deraf fore-
kommer knaphed på tilgængelige produkter. I 
en sådan situation er Leca Danmark berettiget 
til at udskyde leveringstiden af hele eller dele af 
en ordre.

Lovvalg
8.0
Alle tvister mellem Leca Danmark og køber skal 
afgøres efter dansk ret.
8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og 
landsretssager for Østre Landsret, som aftalt 
værneting. Sager om ansvar for mangler skal 
dog, jævnfør ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten 
for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Salgs- og leveringsbetingelser

leca.dk

10
/2

1


