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Salgs- og leveringsbetingelser 
 
X-Light I/S, cvr.nr. 26180422, og X-Light Project ApS, cvr.nr. 43685945 (under ét X Light) 
 
Gyldighed: 
 
Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for leverancer fra X Light, med mindre, andet ud-
trykkeligt er anført i tilbud, ordrebekræftelse eller anden korrespondance.  
 
Betingelser på kundens dokumenter, der fraviger nedenstående, er X Light uvedkommende. 
 
Tilbud: 
 
Tilbud afgivet af X Light er maksimalt gældende i 45 dage fra tilbuddets afgivelse. X Light kan altid 
ændre eller tilbagekalde et tilbud forud for kundens accept. 
 
Pris og levering: 
 
Alle priser er angivet eksklusive moms. 
Varer, langgods undtaget, leveres emballeret og fragtfrit i Danmark, dog ikke til Færøerne & Grøn-
land. Ved ordrer under kr. 1.498,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 195,-. 
Leveringstiden regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sin endelige ordre til X Light med nødven-
dige oplysninger, tekniske data m.v. 
Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold for force majeure, herunder strejke, lockout, ilde-
brand, import- eller eksportrestriktioner m.v. samt uforudsete driftsforstyrrelser hos X Light eller X 
Lights producenter og leverandører.  
Alle leveringsdatoer er at betragte som vejledende. 
Undlader kunden efter leveringstidspunktet er indtruffet at tage de nødvendige skridt for afhent-ning 
eller modtagelse af varer, er X Light berettiget til at beregne sig et gebyr for oplagring af varer-ne. 
Undlader kunden trods skriftlig opfordring til at afhente varer, er X Light efter 7 dage berettiget til at 
bortsælge disse bedst muligt for kundens regning og således, at kunden hæfter for et eventuelt tab, 
såfremt bortsalget sker til en pris lavere end den aftalte købesum. Dette omfatter tillige specielle 
armaturer, herunder andre farver end standard, andre specielt fremstillede varer, samt standardarma-
turer hjemtaget på særlig bestilling. 
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Betalingsbetingelser: 
 
Løbende måned + 10 dage. 
Ved forsinket betaling opkræves rente med 2,5 % pr. påbegyndt måned og med månedlig tilskriv-
ning.  
X Light er ved kundens forsinkede betaling endvidere berettiget til at ophæve den misligholdte af-tale 
og alle øvrige aftaler med kunden, samt at kræve erstatning for sit derved lidte tab. 
Såfremt kunden ikke kan kreditforsikres, kan X Light kræve bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed, 
alternativt ændre sine betalingsbetingelser til forudbetaling. 
Priser og leveringsbetingelser for specielle armaturer er kun bindende for det tilbudte antal og typer. 
 
Returnering: 
 
Alle køb er bindende og X Light har ikke pligt til at modtage returvarer.  
Efter forudgående aftale kan X Light vælge at modtage returvarer, forudsat at der er tale om stan-
dardarmaturer i uåbnet originalemballage, der returneres senest 1 måned efter fakturadato. Ved re-
turneringen skal kopi af faktura eller ordrebekræftelse vedlægges. Kunden krediteres fakturaværdi-en 
fratrukket et ekspeditionsgebyr på minimum 15%, afhængig af returvarernes stand m.m. Returne-ring 
sker på kundens regning og risiko. 
 
Reklamationer: 
 
Kunden er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af varen. Reklamation over fejl og 
mangler skal ske straks og senest dagen efter levering ved skriftlig henvendelse til X light. Re-
klamation over ikke-synbare mangler, skal ske så snart, manglen måtte blive eller kunne være blevet 
opdaget, dog senest 12 måneder efter fakturadatoen. Manglende rettidig reklamation medfører, at 
kunden er afskåret fra senere at gøre indsigelser gældende. 
Ved transportskade er kunden ansvarlig for straks at reklamere overfor den anvendte fragtmand. 
Såfremt kunden har monteret eller anvendt varen i strid med producentens vejledning, kan kunden 
ikke gøre noget krav gældende mod X Light. 
For mangler, hvor der er sket rettidig reklamation, påtager X Light sig at afhjælpe sådanne mangler. 
Afhjælpning sker efter X Lights valg ved omlevering, reparation på stedet eller hos X Light eller ved 
kreditering af den oprindelige købesum for den pågældende vare.  
Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende overfor X Light og kunden er således afskåret fra at 
kræve erstatning for direkte tab, herunder følgetab, eller indirekte tab, herunder driftstab, avance-tab, 
tidstab, dagbøder til tredjemand mv. 
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Produktansvar: 
 
X Light er kun ansvarlig for skade, forvoldt af solgte varer, såfremt det dokumenteres, at skaden 
skyldes fejl begået af X Light. Et eventuelt skadesansvar kan ikke overstige kr. 50.000. Såfremt X 
Light måtte blive pålagt et ansvar i forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af en solgt 
vare, herunder videresalg, er kunden pligtig at holde X Light skadesløs for det ansvar, som X Light 
måtte blive pålagt overfor tredjemand i det omfang, dette ansvar måtte overstige det ansvar, der er 
aftalt mellem X Light og kunden. 
 
Lovvalg og værneting: 
 
Enhver tvist mellem X Light og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret samt disse salgs- 
og leveringsbetingelser.  
Alle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Roskilde som aftalt værne-ting.  
 
Senest opdateret januar 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


