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ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER (salgs- og leveringsbetingelser – pr. 
09/2022) 

Sunparadise Denmark A/S, Betonvej 10, 4000 Roskilde (Danmark) (i det følgende benævnt 
"Sunparadise") sælger udelukkende til specialiserede partnere (forarbejdningsvirksomheder, 
forhandlere og lignende kunder, der handler i erhvervsmæssigt øjemed og dermed betragtes 
som erhvervsdrivende , i det følgende benævnt "købere") i overensstemmelse med følgende 
almindelige forretningsbetingelser. 

1. Generelt  

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser gælder udelukkende over for købere som 
defineret ovenfor for alle juridiske forhold (tilbud, forhandlinger, kontrakter) mellem 
Sunparadise og køberen vedrørende leverancer af varer eller arbejder ("varer") 
og/eller levering af tjenesteydelser ("tjenesteydelser") fra Sunparadise.  

1.2 De almindelige forretningsbetingelser gælder eksklusivt. Afvigende, modstridende 
eller supplerende almindelige forretningsbetingelser fra køberens side udgør kun en 
del af kontrakten, hvis og i det omfang Sunparadise udtrykkeligt skriftligt har 
accepteret deres gyldighed. Dette krav om udtrykkelig, skriftlig accept gælder navnlig 
også, hvis Sunparadise leverer varer og/eller tjenesteydelser til køberen uden 
forbehold og uanset, at Sunparadise er blevet bekendt med køberens almindelige 
forretningsbetingelser. 

1.3 Ændringer og tilføjelser skal være skriftlige og underskrevet af køberen og Sunparadise 
for at være juridisk gyldige og bindende mellem parterne. Mundtlige aftaler om 
ændringer og tilføjelser er ikke bindende for parterne.  

1.4 Hvis en part afstår fra at gøre en af sine rettigheder gældende, skal dette ikke anses 
for at udgøre et afkald på den pågældende rettighed eller på nogen af partens andre 
rettigheder. Hvis den ene part, f.eks. som en goodwill-gestus, yder mere end det, den 
kontraktligt er forpligtet til, kan den anden part ikke gøre krav gældende på grund af 
dette. 

1.5 Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser skulle vise sig at være 
ugyldige, uden virkning eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden, 
virkningen og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. De ugyldige, uvirksomme 
bestemmelser eller bestemmelser, der ikke kan håndhæves, skal bedømmes på 
baggrund af gældende dansk baggrundsret, eller hvor dette ikke findes, erstattes af de 
gyldige, effektive bestemmelser, der kan håndhæves, og hvis indhold kommer tættest 
på formålet med den oprindelige bestemmelse. 
 

2. Kontraktindgåelse og omfang 

2.1 Tilbud fra Sunparadise er altid gratis og uforpligtende medmindre andet er skriftligt 
aftalt.  
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2.2 Køberens bestilling betragtes som et bindende tilbud om indgåelse af kontrakten. 
Medmindre andet er anført i ordren, er Sunparadise berettiget til at acceptere 
tilbuddet inden for fem (5) arbejdsdage efter afgivelsen. Accept af tilbuddet kan 
erklæres ved (a) Sunparadises skriftlige bekræftelse af, at Sunparadise accepterer 
ordren (ordrebekræftelse), (b) Sunparadises afsendelse af varerne til køberen eller (c) 
Sunparadises påbegyndelse af produktionen af varerne, alt efter hvad der indtræffer 
først. Køberen har pligt til straks at kontrollere ordrebekræftelsen omhyggeligt. 
Sunparadise skal underrettes om eventuelle afvigelser mellem ordrebekræftelsen og 
ordren skriftligt eller pr. e-mail inden for tre (3) arbejdsdage efter modtagelsen af 
ordrebekræftelsen. I modsat fald anses den for at være accepteret. Sunparadise vil 
også gøre køberen opmærksom på denne frist i ordrebekræftelsen. 

 

2.3 For så vidt angår vinterhaver og andre metalkonstruktioner (objekter) skal køberen 
først give Sunparadise en planlægningsordre herom, inden køberen bestiller varerne, 
hvilket navnlig omfatter bestilling af Sunparadise til at udarbejde tekniske tegninger 
for det pågældende objekt (konstruktionsoversigtstegning). Hvis køberen 
efterfølgende bestiller varen i overensstemmelse med 
konstruktionsoversigtstegningen, og Sunparadise bekræfter ordren i 
overensstemmelse med punkt 2.2 i disse betingelser, anses denne enkeltstående 
planlægning af systemkonstruktionen for at være inkluderet i ordreværdien. Hvis 
køberen derimod ikke bestiller varen, eller hvis køberen anmoder om ændringer i 
planerne eller planlægningsydelser, der rækker ud over systemets udformning, er 
Sunparadise berettiget til at fakturere sine udgifter til planlægningen til timetakst i 
henhold til den prisliste, der gælder på tidspunktet for bestillingen. 

2.4 Sunparadise har til enhver tid ret til at foretage ændringer i de aftalte varer, forudsat 
at ændringerne er rimelige for køberen under hensyntagen til Sunparadises interesser, 
dvs. at de navnlig fører til en forbedring af de aftalte varer  og ikke medfører en 
prisstigning.  

3. Planer og dokumenter, beskyttelse af arbejdsresultater og varer, kontraktlig bod, 
ingen montage  

3.1 Oplysningerne i Sunparadises kataloger, brochurer, rundskrivelser, annoncer, 
illustrationer, prislister, tekniske og andre dokumenter m.v. om vægt, dimensioner, 
kapacitet, pris, ydeevne og lignende (samt alle oplysninger på Sunparadises online-
bestillingsportaler) er kun bindende, hvis og i det omfang Sunparadise udtrykkeligt 
fastslår dette og henviser til disse oplysninger (f.eks. i ordrebekræftelsen).  

3.2 Tilbud, planer, skitser, beregninger, prøver, illustrationer samt tekniske og andre 
kontrakt- og leveringsdokumenter forbliver altid Sunparadises ejendom og 
immaterielle rettighed og må kun anvendes af køberen til det kontraktmæssige formål. 
Enhver yderligere brug, udnyttelse, reproduktion eller offentliggørelse af ovennævnte 
dokumenter fra køberens side kræver forudgående udtrykkeligt samtykke fra 
Sunparadise.  
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3.3 De immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til ophavsret, 
varemærkerettigheder, patenter, designs,  forretningshemmeligheder, knowhow osv.) 
i forbindelse med Sunparadises varer og/eller tjenesteydelser er Sunparadises 
eksklusive ejendom. Intet i Sunparadises tilbud, disse almindelige forretningsvilkår 
eller øvrige, supplerende aftaler mellem parterne, skal ses som en overdragelse eller 
licens til Sunparadises intellektuelle ejendomsrettigheder. Køberen må ikke kopiere 
resultater fra Sunparadises tjenester, bruge dem på egne eller andres vegne eller 
tillade, at de bruges eller stilles til rådighed for andre uden Sunparadises udtrykkelige 
samtykke. Det er endvidere forbudt for køberen at kopiere Sunparadises produkter 
eller at lade dem kopiere eller reproducere eller på anden måde anvende produkterne 
i strid med Sunparadises enerettigheder i henhold til gældende dansk ret.  
 

3.4 Enhver forsætlig misligholdelse af de ovennævnte forpligtelser i henhold til punkt 3.2 
og 3.3 fra købers side udgør en væsentlig misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse 
og giver Sunparadise ret til at kræve en kontraktlig bod, efter Sunparadises skøn, der 
står i et rimeligt forhold til den forsætlige misligholdelse af forpligtelsen. Køberen har 
ret til at få kontraktens bodsbeløb prøvet af den domstol, der er kompetent i henhold 
til kontrakten. Hvis retten finder, at den kontraktlige bod er urimelig, har den 
kompetente ret ret til at fastsætte bodsbeløbet til et rimeligt beløb. For forsætlige 
misligholdelser kan køberen ikke fastholde misligholdelsen. Køberens betaling af den 
kontraktmæssige bod fritager desuden ikke køberen for at overholde denne kontrakt. 
Sunparadise bevarer retten til at fremsætte eventuelle yderligere erstatningskrav . 
Eventuelle betalte bodsbeløb modregnes i eventuelle erstatningskrav. Sunparadise 
bevarer desuden retten til at iværksætte ethvert retsmiddel som anses for nødvendigt 
for Sunparadises håndhævelse af sine rettigheder og har endvidere ret til ethvert 
påbud eller enhver retfærdig fordring, som Sunparadise anser for nødvendig eller 
passende. 
 

3.5 Varer fra Sunparadise er byggevarer med CE-mærkning i henhold til 
byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 og må kun anvendes af køberen, hvis de 
deklarerede ydelser i henhold til byggevareforordningen er i overensstemmelse med 
de gældende lovkrav i de gældende nationale byggeforskrifter eller de love, der er 
vedtaget på grundlag af disse byggeforskrifter eller andre gældende nationale 
forskrifter for den påtænkte anvendelse. Da Sunparadise ikke udfører montagearbejde 
for køberen og heller ikke kender og/eller kontrollerer slutkundens forhold på stedet, 
er det udelukkende købers ansvar at afgøre, hvilke krav Sunparadises varer skal 
opfylde på monteringsstedet til den specifikke anvendelse, og hvilken erklæret ydelse 
i henhold til byggevarebekendtgørelsen de skal opfylde i denne henseende. Køber skal 
overholde og anvende de respektive nationale bestemmelser, herunder navnlig 
byggelovgivningen og bygningsreglementet, som gælder efter dansk ret. Sunparadises 
foruddimensionering af varer, som foretages på grundlag af oplysninger fra køberen, 
er kun til vejledning for køberen og er ikke bindende. Dette gælder især for at afgøre, 
om Sunparadises varer opfylder bygningsreglementets krav med hensyn til købers eller 
dennes slutkunders planlagte anvendelse på installationsstedet. Den uforpligtende 
forhåndsdimensionering erstatter ikke den specialiserede byggeleders ansvar og 
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aktivitet i overensstemmelse med de respektive relevante nationale bestemmelser på 
alle stadier af ordrebehandlingen, fra opmåling til accept af byggeriet. Den bestillende 
køber er ansvarlig for korrektheden af de mål, som køberen har taget i forbindelse med 
forhåndsdimensioneringen, og for kontrollen af ordrebekræftelsen. Den uforpligtende 
forhåndsdimensionering udgør ikke nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti (navnlig 
med hensyn til varernes egnethed til et bestemt formål) eller nogen ansvarsforpligtelse 
fra Sunparadises side.  

4. Priser  

4.1 Medmindre andet er aftalt , er alle priser netto, DDP (Delivered Duty Paid) (Incoterms 
2020) og eksklusive moms, til den kontraktligt aftalte destination.  

4.2 Priserne indeksreguleres på baggrund af en opadgående udvikling i indekset ”Pris1115 
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning / 76 Aluminium og vare deraf” fra Danmarks 
Statistik. Basisindeks regnes til det officielle månedsindeks på datoen for Sunparadises 
tilbud og reguleringsindekset fastsættes til det seneste officielle månedsindeks på 
dagen for fakturering af varerne.  

4.3 Hvis der i enkelte tilfælde ikke er angivet nogen pris ved aftalens indgåelse, gælder 
priserne i den prisliste, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse 
(tilgængelig på Sunparadises websted).  

I tiden mellem aftalens indgåelse og leveringen kan priserne på prislisten (tilgængelig 
på Sunparadises websted) indeksreguleres på baggrund af en opadgående udvikling i 
indekset ”Pris1115 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning / 76 Aluminium og vare 
deraf” fra Danmarks Statistik. Basisindeks regnes til det officielle månedsindeks på 
datoen for Sunparadises tilbud og reguleringsindekset fastsættes til det seneste 
officielle månedsindeks på dagen for fakturering af varerne. 

4.4 Af tekniske årsager (IT-systemet) kan der forekomme mindre afrundingsforskelle i 
forholdet mellem prislisten og fakturabeløbet, hvilket accepteres af køberen. 

5. Betalingsbetingelser  

5.1 Betalinger foretages i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser, uden 
fradrag af rabatter, udgifter, skatter og gebyrer, til den anviste bankkonto. Medmindre 
der er aftalt anden betalingsfrist/andre betalingsfrister mellem parterne,, skal hele 
købesummen betales inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen.   

5.2 Af- og modregning af købers modkrav eller køberens tilbageholdelsesret er kun tilladt, 
hvis modkravene er ubestridte eller fastslået ved endelig afgørelse af en uafhængig 
domstol eller ved tilsvarende retligt bindende afgørelse. I tilfælde af mangler ved 
leveringen forbliver køberens rettigheder som modpart uændret. 
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5.3 Køberens betalingsforpligtelse vedbliver at bestå, hvor der mangler en relativt mindre 
del af ydelsen, eller hvis der er behov for relativt mindre efterarbejde, som ikke gør det 
umuligt at anvende varen.  

5.4 Hvis køberen er forsinket i forhold til en aftalt betaling eller anden ydelse, har 
Sunparadise ret til, uden at begrænse sine lovbestemte rettigheder, (a) at suspendere 
den videre opfyldelse af kontrakten og at udsætte opfyldelsen af sine egne 
forpligtelser, indtil den forsinkede betaling eller anden ydelse er foretaget, eller (b) at 
ophæve kontrakten efter forudgående skriftlig meddelelse til køberen og fremsætte 
erstatningskrav for det tab, som Sunparadise måtte lide som følge af køberens 
misligholdelse, og/eller (c) kun at levere fremtidige varer og/eller tjenesteydelser mod 
forudgående opfyldelse fra køberens side. 

5.5 Hvis køberen ikke overholder de aftalte betalingsfrister, er køberen i restance ved 
udløbet af den pågældende betalingsfrist. I perioden efter forfaldsdagen forrentes 
prisen med den til enhver tid gældende lovbestemte morarentesats. Der tages 
forbehold for retten til at kræve erstatning for yderligere skader. For så vidt angår 
erhvervsdrivende, er kravet på den kommercielle forfaldsrente fortsat uændret. 

6. Ejendomsforbehold 

6.1 Sunparadise bevarer ejendomsretten til alle varer leveret af Sunparadise til køberen 
indtil fuld betaling af alle fordringer i henhold til kontrakten og det løbende 
forretningsforhold med køberen ("sikrede fordringer").  

6.2 Køberen er forpligtet til at medvirke til de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
beskytte Sunparadises ejendom, og navnlig bemyndiger køberen Sunparadise til på 
køberens regning fra tidspunktet for kontraktens  indgåelse at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at opretholde ejendomsforbeholdet, f.eks. en registrering eller 
reservation af ejendomsforbeholdet i ejendomsforbeholdsregistret eller i andre 
relevante offentlige registre, fortegnelser eller lignende i overensstemmelse med den 
relevante nationale lovgivning, og til at opfylde alle formaliteter i denne henseende. 

6.3 Køber skal for egen regning vedligeholde de leverede varer i den periode, hvor 
ejendomsforbeholdet gælder, og forsikre dem tilstrækkeligt mod tyveri, brud, brand, 
vand og andre risici til genanskaffelsesværdi til fordel for Sunparadise. 

6.4 Hvis de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og som leveres af Sunparadise, 
forarbejdes, kombineres eller blandes uadskilleligt med andre varer, omfatter 
ejendomsforbeholdet de produkter, der er fremkommet ved forarbejdning, blanding 
eller kombination af de leverede varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, til 
deres fulde værdi, idet Sunparadise anses for at være producent. Hvis en tredjeparts 
ejendomsret til disse andre genstande opretholdes i tilfælde af forarbejdning, 
sammenblanding eller kombination med andre genstande, erhverver Sunparadise – i 
det omfang det er lovmæssigt muligt – medejendomsretten til de nye genstande i 
henhold til forholdet mellem fakturaværdien af de af Sunparadise leverede varer, der 
er omfattet af ejendomsforbeholdet, og fakturaværdien af de andre anvendte 
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genstande. I alle andre henseender gælder det samme for det kombinerede produkt 
som for de varer, der er leveret under ejendomsforbeholdet. 

6.5 Hvis køberen videresælger de leverede varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, 
er køberen forpligtet til at informere sine slutkøbere om ejendomsforbeholdet og på 
anmodning fremlægge dokumentation for dette over for Sunparadise.  

6.6 Køberen kan forarbejde og videresælge de leverede varer, der er omfattet af 
ejendomsforbeholdet, i den almindelige forretningsgang, så længe Sunparadises 
ejendomsforbehold til varerne forbliver intakt i overensstemmelse med disse 
forretningsbetingelser eller Sunparadises rettigheder forbliver sikret i 
overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Køberen har kun ret til at 
viderebehandle og videresælge varerne indtil tilbagekaldelse. Køber må ikke foretage 
andre overdragelser af ejendomsretten, sikkerhedsoverdragelse, pantsætning eller 
lignende foranstaltninger. Navnlig må de varer, der er omfattet af 
ejendomsforbeholdet, hverken pantsættes til tredjemand eller overdrages som 
sikkerhed inden fuld betaling af de sikrede fordringer. Desuden skal køberen straks 
skriftligt underrette Sunparadise, hvis der indgives en begæring om indledning af en 
insolvensbehandling, eller hvis tredjemand (f.eks. ved udlæg) beslaglægger varer, der 
tilhører Sunparadise. 

6.7 Hvis ejendomsforbeholdet i tilfælde af videresalg af de varer, der er omfattet af 
ejendomsforbeholdet, ikke gyldigt kan opretholdes, overdrager køberen hermed alle 
fordringer (med alle tilknyttede rettigheder, sikkerhedsstillelser og 
ejendomsforbehold), som køberen har mod tredjemand som følge af videresalget, til 
Sunparadise, indtil opfyldelsen af alle Sunparadises fordringer. Sunparadise accepterer 
hermed denne overdragelse. Hvis Sunparadise kun er medejer af de solgte varer, kan 
overdragelsen af den opståede fordring kun finde sted op til det beløb, der svarer til 
værdien af Sunparadises medejerandel. 

Indtil tilbagekaldelse bemyndiger Sunparadise køberen til at inddrive den til 
Sunparadise overdragne fordring for Sunparadise's regning i eget navn. Denne 
bemyndigelse kan kun tilbagekaldes, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser i 
henhold til denne kontrakt, navnlig sine betalingsforpligtelser, bliver insolvent eller 
ude af stand til at betale, har indgivet en ansøgning om indledning af en 
insolvensbehandling eller hvis en sådan ansøgning er blevet afvist på grund af 
manglende aktiver. I tilfælde af tilbagekaldelse af bemyndigelsen til at inddrive 
Sunparadises fordringer skal køberen underrette debitor om overdragelsen af 
fordringen til Sunparadise.  

6.8 Køberens ret til at disponere over de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, 
til at forarbejde dem eller til at inddrive de overdragne fordringer bortfalder også uden 
udtrykkelig tilbagekaldelse, hvis der indledes en insolvensbehandling af køberens 
aktiver eller hvis en sådan ansøgning er blevet afvist på grund af manglende aktiver, 
hvis betalingerne udskydes, hvis køberen indgiver en begæring om indledning af en 
insolvens- eller konkursbehandling, eller hvis køberen kommer i insolvens eller 
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insufficiens. I disse tilfælde samt i de tilfælde, der er nævnt i punkt 6.7, stk. 2, ovenfor, 
har Sunparadise ret til at ophæve kontrakten – efter at der er fastsat en frist, hvis 
lovgivningen kræver det – med den konsekvens, at Sunparadise kan tage varerne 
tilbage med forbehold af ejendomsforbeholdet, medmindre køberen straks betaler det 
skyldige beløb. Køberen er forpligtet til at udlevere varen, som er omfattet af 
ejendomsforbeholdet. Indtægterne fra en eventuel realisering af de varer, der er 
omfattet af ejendomsforbeholdet, skal krediteres køberen – med fradrag af 
realiseringsomkostningerne – i forhold til dennes forpligtelser over for Sunparadise. 
 

6.9 I tilfælde af tilbagekaldelse af bemyndigelsen til at inddrive de overdragne fordringer 
er køberen forpligtet til straks skriftligt at oplyse Sunparadise om, mod hvilke 
tredjeparter der eksisterer fordringer fra de overdragne varer samt hvor stort beløbet 
er. Sunparadise kan desuden kræve, at køberen giver alle andre oplysninger, der er 
nødvendige for inddrivelsen, og at køberen udleverer den relevante dokumentation.  

7. Levering og forsendelse 

7.1 De leveringsdatoer, som Sunparadise har angivet, er ikke bindende, medmindre de 
udtrykkeligt er blevet bekræftet skriftligt af Sunparadise som en "bindende 
leveringsdato". 

7.2 Sunparadises overholdelse af leveringsfrister og leveringsdatoer forudsætter, at 
køberens eksisterende og forfaldne forpligtelser opfyldes rettidigt og 
kontraktmæssigt. Dette omfatter navnlig afklaring af alle spørgsmål vedrørende 
ordren, som vedrører køberens forhold, herunder navnlig tekniske spørgsmål, samt 
betaling af eventuelle beløb, der skal betales på bestillingstidspunktet i henhold til de 
aftalte betalingsbetingelser, samt tilvejebringelse af eventuelle sikkerhedsstillelser og 
indhentning af eventuelle nødvendige officielle godkendelser. Desuden skal køberen 
give Sunparadise alle dokumenter og data, der er nødvendige for Sunparadises 
opfyldelse af kontrakten, i god tid, og senestpå den aftalte leveringsdato, og i et 
hensigtsmæssigt format.  

7.3 Med forbehold af opfyldelsen af punkt 7.2 træder leveringsfristen i kraft, så snart 
kontrakten er indgået i overensstemmelse med punkt 2.  

7.4 Leveringsfristen forlænges i rimeligt og passende omfang, eller leveringsdatoen 
udskydes, hvis: 

(a) Sunparadise ikke rettidigt modtager de oplysninger, som Sunparadise har brug for 
fra køberen for at kunne opfylde ordren, eller hvis køberen efterfølgende ændrer 
oplysningerne og derved forsinker leveringen, eller  
 

(b) køberen er i restance med opfyldelsen af en forpligtelse, der følger af kontrakten, 
navnlig hvis køberen ikke overholder betalingsbetingelserne, eller  
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(c) Sunparadise er helt eller delvist forhindret i at levere på grund af force majeure, 
uanset om sådanne hindringer opstår hos Sunparadise, hos køberen eller hos en 
tredjepart. Force majeure er en udefrakommende hændelse, der skyldes 
elementære naturkræfter eller tredjeparts handlinger, som er uforudsigelige ud 
fra menneskelig indsigt og erfaring, som selv med den største omhu, der med 
rimelighed kan forventes under de givne omstændigheder, ikke kan forhindres 
eller gøres uskadelig med økonomisk acceptable midler, og som heller ikke kan 
accepteres af den berørte part på grund af dens hyppighed. Dette omfatter bl.a., 
men er ikke begrænset til, naturbegivenheder, krig, epidemier, pandemier, 
terrorhandlinger, politiske uroligheder, sabotage, brand, eksplosioner, betydelige 
driftsforstyrrelser, ulykker, eksterne arbejdskonflikter, forsinkede eller 
mangelfulde leverancer fra leverandører i tidligere led, mangel på råvarer eller 
energi, officielle foranstaltninger eller undladelser, embargoer, uforudsigelige 
transporthindringer og lignende. 

 
7.5 Køber kan først anmode Sunparadise om at levere seks (6) uger efter en ikke-bindende 

leveringsdato eller en ikke-bindende leveringsfrist er blevet overskredet. Denne frist 
for anmodning om levering reduceres til ti (10) dage for varer, som Sunparadise har på 
lager eller på anden måde allerede har produceret. Sunparadise anses for at være 
forsinket ved modtagelse af en sådan anmodning. 

7.6 Hvis køberen ønsker at ophæve kontrakten på grund af Sunparadises forsinkelse, skal 
køberen først give Sunparadise en rimelig frist for levering efter udløbet af den 
pågældende frist i henhold til punkt 7.5, sætning 1 eller 2 i dette afsnit.  

7.7 Køber kan ikke kræve erstatning som følge af  forsinkede varer og/eller 
tjenesteydelser. jf. dog ansvarsbestemmelsen i henhold til punkt 9. 

8. Garanti  
8.1 Sunparadise yder udelukkende garanti i overensstemmelse med følgende 

bestemmelser. Der findes ikke yderligere garantikrav og rettigheder for køberen på 
grund af mangler bortset fra de, der udtrykkeligt er nævnt i dette punkt 8. 

8.2 Sunparadise garanterer, at de leverede varer ikke har væsentlige mangler, der allerede 
eksisterer på tidspunktet for risikoens overgang som følge af mangelfuldt materiale, 
mangelfuld konstruktion og mangelfuld udførelse, samt at de leverede genstande har 
de egenskaber, der udtrykkeligt og skriftligt er garanteret, at den aftalte montering 
udføres korrekt, at monteringsvejledningerne er tilstrækkelige og fyldestgørende, 
samt at der ikke leveres ikke-kontraktmæssige varer eller utilstrækkelige mængder. 

8.3 Visse egenskaber anses kun for at være garanteret af Sunparadise, hvis Sunparadise 
udtrykkeligt har bekræftet dette skriftligt i ordrebekræftelsen. Garantien gælder højst 
indtil udløbet af garantiperioden.  

8.4 Der tages forbehold for afvigelser i varerne med hensyn til dimensioner, udstyr og 
materiale, som er sædvanlige for branchen og/eller skyldes produktionsteknologi, 
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samt mindre farveafvigelser eller lignende, og de betragtes ikke som mangler, forudsat 
at afvigelserne er rimelige og uvæsentlige for køberen under hensyntagen til 
Sunparadises interesser. 

8.5 Køberens garantikrav forudsætter, at denne har opfyldt sine pligter til at undersøge 
varerne og reklamere over eventuelle mangler, jf. købelovens §§ 51 og 52. For 
byggematerialer og andre varer, der er bestemt til montering eller anden 
videreforarbejdning, skal der under alle omstændigheder foretages en kontrol 
umiddelbart før forarbejdningen. Køberen skal inspicere varerne og tjenesteydelser 
umiddelbart efter leveringen. Hvis der konstateres en mangel ved leveringen, 
inspektionen eller på et senere tidspunkt, skal Sunparadise omgående underrettes 
skriftligt herom. Under alle omstændigheder skal åbenlyse mangler i forbindelse med 
leveringen af glaskomponenter meddeles Sunparadise skriftligt inden for fireogtyve 
(24) timer efter modtagelsen og andre åbenlyse mangler inden for tre (3) dage efter 
modtagelsen på en detaljeret måde (om muligt med et billede). Eventuelle skjulte 
mangler, der viser sig på et senere tidspunkt, skal meddeles og indberettes på samme 
måde straks efter, at de er blevet opdaget. Hvis køberen undlader at foretage en 
korrekt undersøgelse og/eller at reklamere over en mangel, er Sunparadise ikke 
ansvarlig for den mangel, der ikke blev reklameret over, eller ikke blev reklameret 
rettidigt eller korrekt over,.  

8.6 Hvis Sunparadise er forpligtet til at give køberen en garanti, kan Sunparadise frit 
foretage afhjælpning eller udskiftning af det leverede. Køberen skal give Sunparadise 
den nødvendige tid og mulighed for at afhjælpe manglen, navnlig ved at overdrage den 
mangelfulde vare til kontrol. Den efterfølgende opfyldelse omfatter ikke fjernelse af 
den defekte vare eller geninstallation, hvis Sunparadise ikke oprindeligt var forpligtet 
til at installere den. Udskiftede dele tilhører Sunparadise, medmindre Sunparadise 
udtrykkeligt giver afkald på denne ret.  

8.7 De udgifter, der er nødvendige med henblik på inspektion og efterfølgende udførelse, 
navnlig transport-, rejse-, arbejds- og materialeudgifter samt i givet fald udgifter til 
fjernelse og installation, afholdes eller refunderes af Sunparadise, hvis der faktisk 
foreligger en mangel. I modsat fald kan Sunparadise kræve refusion fra køberen af de 
omkostninger, der er afholdt som følge af den uberettigede anmodning om 
afhjælpning af manglen (navnlig inspektions- og transportomkostninger), medmindre 
det ikke var muligt for køberen at konstatere, at der ikke var tale om en mangel. 

8.8 Sunparadise er berettiget til at gøre den skyldige efterfølgende opfyldelse afhængig af, 
at køberen betaler den skyldige købesum. Køberen har dog ret til at tilbageholde en 
del af købesummen, som er rimelig i forhold til manglen. 
 

8.9 Hvis Sunparadise ikke formår at afhjælpe manglen eller foretage omlevering inden for 
en rimelig frist, kan køberen ophæve kontrakten eller kræve forholdsmæssigt afslag i 
prisen. Hvis der er tale om en uvæsentlig mangel, kan kontrakten dog ikke ophæves. 
Alle garantikrav er begrænset til værdien af den defekte vare, der er leveret af 
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Sunparadise. Dette gælder ikke i det omfang, Sunparadise hæfter ubegrænset i 
henhold til punkt 9.  

8.10 Sunparadise's garantiforpligtelse bortfalder, hvis:  

- køberen ikke har reklameret over manglerne rettidigt i overensstemmelse med 
punkt 8.5 

- hvis de leverede varer er blevet ændret af køberen, dennes kunder eller tredjepart 
eller er blevet brugt, håndteret eller forarbejdet forkert, ikke efter hensigten eller i 
strid med de medfølgende instruktioner, samt i tilfælde af naturlig slitage, 
utilstrækkelig opbevaring eller vedligeholdelse, overdreven belastning, uegnet 
byggegrund og af andre årsager, som Sunparadise ikke er ansvarlig for eller har 
kontrol over. 

8.11 Garantikrav mod Sunparadise forældes, medmindre andet er foreskrevet ved lov, efter 
tre (3) år fra leveringen af varen og/eller tjenesteydelsen i overensstemmelse med 
punkt 8.1 eller fra kontraktens genstand ankommer til det leveringslager, der er aftalt 
med køberen, alt efter hvad der indtræffer først. Hvis varen er en bygning eller 
genstand, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med dens 
sædvanlige anvendelse, og denne bygning eller genstand har forårsaget bygningens 
mangelfuldhed (byggemateriale), er forældelsesfristen tre(3) år fra leveringen i 
overensstemmelse med forældelsesloven... Køberens erstatningskrav i henhold til punkt 
9.1 (a), (b) og (e) forældes udelukkende i overensstemmelse med de lovbestemte 
forældelsesfrister. Der sker ikke nogen forlængelse på grund af afhjælpning af mangler. 
 

8.12 Køberen kan kun kræve erstatning eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med 
mangler ved varerne og/eller tjenesteydelserne i henhold til punkt 9.  

9. Ansvarsbegrænsning 

9.1 Sunparadise er kun erstatningsansvarlig over for køberen i henhold til følgende 
bestemmelser. 

9.2 Sunparadise er ansvarlig for misligholdelse i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. 
Med forbehold for strengere ansvar, der følger af den til enhver tid gældende 
lovgivning er Sunparadise kun ansvarlig for simpel uagtsomhed for tab som følge af 
skade på liv, legeme eller helbred. 

9.3 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også for misligholdelse eller fejl begået af 
Sunparadises medarbejdere, repræsentanter eller andre personer, der handler på 
vegne af Sunparadise.  

9.4 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis Sunparadise har givet en garanti 
for varernes kvalitet eller svigagtigt har fortiet manglen.  
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9.5 Krav i henhold til produktansvarsloven forbliver i alle tilfælde uberørte af ovenstående 
ansvarsbegrænsning. 

10. Ophævelse af kontrakten 

10.1 Sunparadise kan ophæve kontrakten ved skriftlig meddelelse eller ved meddelelse pr. 
e-mail eller fax, hvis:  

- Sunparadise er forhindret i at levere varen eller yde tjenesten permanent eller i en 
periode på to måneder eller mere eller er ude af stand til at levere varen eller yde 
tjenesten til tiden eller til prisen på grund af forhold, der skyldes eller kan tilregnes 
køberen eller tredjepart eller på grund af force majeure som defineret i punkt 7.4 
og andre omstændigheder, som Sunparadise ikke er ansvarlig for 

- der opstår uforudsete begivenheder, som Sunparadise ikke er ansvarlig for, i 
væsentlig grad ændrer den kommercielle betydning eller indholdet af Sunparadises 
varer eller tjenesteydelser og dermed gør det urimeligt vanskeligt for Sunparadise 
at levere varen og/eller tjenesteydelsen 

- der opstår tvivl hos Sunparadise om køberens evne til at montere varen på korrekt 
vis 

- køberen har misligholdt sine betalingsforpligtelser i henhold til kontrakten, 
herunder ved at være i restance med sine betalinger, eller der er objektive grunde, 
som får køberens solvens til at fremstå usikker. I så fald kan Sunparadise også 
tilpasse de aftalte betalingsbetingelser, navnlig ved at kræve forudbetaling.  

10.2 For så vidt som fastsættelsen af en frist er obligatorisk i henhold til loven, kan 
Sunparadise kun ophæve kontrakten efter, at en rimelig frist er udløbet uden resultat. 

10.3 I tilfælde af opsigelse af kontrakten i overensstemmelse med punkt 10.1 har 
Sunparadise ret til godtgørelse for de allerede leverede varer og/eller tjenesteydelser. 
Erstatningskrav fra køber som følge af en sådan ophævelse af kontrakten er udelukket. 
Ovenstående gælder ikke, hvis Sunparadise er ansvarlig i henhold til punkt 9. 

10.4 Køberens ret til at ophæve aftalen i tilfælde af Sunparadises misligholdelse sker i 
henhold til købeloven.  

11. Databeskyttelse 

11.1 Parterne forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser om 
databeskyttelse. Medmindre andet er aftalt, må personoplysninger, der er indhentet i 
forbindelse med kontraktmæssige tjenesteydelser, kun behandles med henblik på 
opfyldelse af kontrakten og i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. 

11.2 Sunparadise kan også overføre personoplysninger til dette formål til tredjeparter samt til 
virksomheder, der er tilknyttet Sunparadise i Tyskland og i udlandet, forudsat at de gældende 
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regler om databeskyttelse overholdes, herunder at der findes et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen.  

11.3 Yderligere information vedrørende databeskyttelse hos sælgeren kan findes i 
privatlivspolitikken på Sunparadises websted. 

12. Værneting, gældende lovgivning 

12.1 Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet, 
er Roskilde, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt (f.eks. i ordrebekræftelsen). 

12.2 Værnetinget for alle tvister, der direkte eller indirekte opstår i forbindelse med 
kontraktforholdet mellem køberen og Sunparadise Denmark A/S, samt for alle krav, der 
opstår i forbindelse med forretningsforholdet, herunder krav i forbindelse med check 
og veksler, er det sted, hvor ydelsen opfyldes, forudsat at køberen er en 
erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særlig fond. 
Sunparadise har dog også ret til at anlægge sag mod køberen ved dennes værneting. 

12.3 For alle kontraktlige forhold mellem Sunparadise Denmark A/S og køberen gælder 
lovgivningen i Danmark. FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og 
international privatret finder ikke anvendelse. 


