Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de
ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.
2. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering.
3. Priser
Prisen følger altid prislisten som er tilgængelig på hjemmesiden www.avas.dk. Der
forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislisten. Aftale om fast pris er gældende
indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til at regulere
den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af ændrede udgifter, herunder
afgiftsforhøjelser, eller forøgede materialeudgifter, herunder brændstof. Såfremt der
afregnes efter vægt er det antallet af tons, der er gældende uanset volumen af det
solgte.
4. Ansvar
Det er kundens ansvar, at den købte vare anvendes til det rette formål. Et
erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare
eller serviceydelse. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab
i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller
mangler ved det solgte.
5. Ordrer
Købers skriftlige eller telefoniske ordrer er først bindende for sælger, når køber har
modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.
6. Levering
Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne: Frit læsset på lastvogn på sælgers
værk. Der tages forbehold for udsolgte varer.
7. Modtagekontrol
Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at følge-/vejesedlens angivelser er i
overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflæsningen foretage
visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter at
køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber
fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.
8. Betaling
Såfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt, betales senest på den sidste
rettidige betalingsdato, som fremgår af faktura. Sker betaling ikke rettidigt, er sælger
berettiget til at beregne morarenter, indtil betaling sker. Hvis købers betalingsevne
forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden leveringen, er sælger berettiget
til at forlange kontant betaling før levering.
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Prisliste pr. 1. april 2017
Ellidshøj
Hobrovej
9230 Svenstrup

Kaas
Lundergårdvej 32
9490 Pandrup

Duedal
Duedal 90
9230 Svenstrup

Åbningstider
Mandag - torsdag
6.30-15.30
Fredag
6.30-14.30
Alle priser er eksklusiv moms og statens råstofafgift på 3 kr.lton eller 5 kr./m3• Der tillægges
råstofafgift på alle grusgravsmaterialer. Råstofafgiften er dog inkluderet i priserne for Dall

Møllevej og Voerbjergvej. Ret til ændringer forbeholdes.

21,00
21,00

90,00

Prislisten er gældende fra 1. april 2017.

14,00
14,00

