
 
 
 
HANDELSBETINGELSER FOR DANMARK 
1. Gyldighed. 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ydelser 
fra Care4walk, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale vedrørende én eller 
flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. 
De nedenfor anførte betingelser går forud for evt. andre af køber anførte 
salgs- og leveringsbetingelser, med mindre Care4walk skriftligt har accepteret 
sådanne. 
2. Tilbudsgivning. 
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg  eller enhver form for videresalg 
jf. pkt. 3. 
Ved afgivelse af tilbud, er skriftlig tilbud gældende 14 dage, hvorefter tilbuddet 
bortfalder. En forlængelse af tilbuddet er kun bindende ved skriftlig sammentykke. 
3. Mellemsalg. 

Care4walk accepterer ikke mellemsalg af nogen art. Forhandling af produkter 
fra Care4walk kan kun ske efter forudgående aftalt kontrakt på skrift. 
4. Priser. 
Alle priser er i danske kroner excl. moms og alle andre skatter og afgifter, der 
hviler på eller pålignes varerne. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere 
ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for 
Care4walk i forbindelse med ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. 
vedrørende den aftalte difference.  
Priserne kan uden varsel ændres – herunder som følge af ændret valuta mv.. 
5. Betaling. 

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige 
betalingsdato. Normale betalingsbetingelser er 14 dage netto. 
For ikke registerede kunder, forbeholder Care4walks sig ret til forudbetaling. 
Efter betalingsfristens udløb beregnes rente i overensstemmelse med 
Care4walk’s til enhver tid gældende regler, p.t. 1,9% pr. måned. 
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Care4walk, 
som ikke er skriftligt anerkendt af Care4walk, og har ikke ret til at tilbageholde nogen 
del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 
6. Ejendomsforbehold. 

Care4walk forbeholder sig - med de begrænsninger der følger af 
ufravigelige retsregler - ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen 
med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til Care4walk.  
Da gulvbehandling fra Care4walk er en fast fysisk genstand, betragtes accept af 
tilbud/order som 100 % bindende til betaling, uden returret. 
7. Levering. 
Alle forsendelser tillægges fragt  
Alle ordrer over 30 m2 leveres og monteres uden tillæg i købers dk-by. Ordrer under. 
30 m2 tillægges et fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 850,00. 
8. Behandling. 
Levering finder sted efter skriftlig aftale, og om muligt via skitse eller fotos.   
Køber stiller for egen regning mandskab til rådighed ved rydning af gulvarealer. 
Er rydning af gulvarealer ikke afsluttet inden 30 minutter efter bilens ankomst til 
køber, forbeholder Care4walk sig ret til at kræve betaling for den yderligere 
medgåede tid a´  kr. 370,00 pr. påbegyndt time pr. medarbejder.  
Er køber trods aftale herom ikke repræsenteret på leveringsstedet ved varens 
ankomst, kan Care4walk vælge enten at påbegynde eller tage varerne med tilbage 
og afkræve køber den yderligere påløbne kørsel samt leje for opbevaring af varerne. 
Varerne henstår i begge situationer for købers regning og risiko. 
9. Garanti. 
Care4walk afgiver garanti på skridsikring af våde glatte gulve i henhold til tilbud og 
faktura, da det er forskelligt fra underlag til underlag. 
Care4walk afgiver garanti på 1 år jf. købeloven om erhvervskøb. 
Garantien er gældende ved almindelig daglig forgænger trafik om bestilte område. 
Care4walk vil i afgivne tilbud foreskrive ændringer, som herefter betragtes som 
gælden som garanti. 
Care4walk afgiver ikke garanti på skridsikring af tørre gulve. Skridsikring af tørre 
gulve er en overfladebeskyttelse som slides af trafikken på arealet. 
På øvrige varer købt afgives 1 års erhvervskøbsgaranti jf. loven. 
Ved levering af en vare skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af 
det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en 
mangel, skal køber straks efter at manglen er/burde være opdaget, give Care4walk 
skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. 
Såfremt køber har/burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som 
anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Efter Care4walk’s eget valg vil 
mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller der vil ske en omlevering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over 
for Care4walk, kan han ikke senere gøre manglen gældende. 
Mangler i form af vedhæftning, vil kunne dokumenteres af Care4walk, med 
brug af friktionsmålingsmaskine. Såfremt mangler viser sig ubegrundet, er 
køber forpligtet til at dække omkostninger hertil. Pris er vist i prisliste under 
friktionsmåling. 
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Care4walk s skriftlige samtykke, 
fritager Care4walk for enhver forpligtelse. 
10. Ansvarsbegrænsning/ansvarsomfang. 
Forud for bestilling af skridsikring, er køber indforstået med - og har 
accepteret, udseendet på behandlede områder kan ændres, enten som farve 
eller udseendet, overfladens struktur/mønster. Care4walk kan ikke drages til 
ansvar for farve/struktur skift på behandlede overflader, upåagtet af hvad 
køber såvel før som efter behandlingen, har anvendt af produkter – 
hverenten det er pleje eller rengøring. 
Care4walk kan ikke gøres ansvarlige for ulykker af nogen art, hverken før, 
under eller efter behandling med Care4walk, hver enten det tilskrives 
erhvervsmæssigt tab, drift , erstatningssager. 
Ved egen montering af købte produkter, er Care4walk ikke ansvarlig for 
købers anvendelse af købte produkter som montering herunder. Køber 
indhenter selv nødvendige oplysninger om overholdelse af nødvendige 
tilladelse, sikkerhedsudstyr – i henhold til arbejdstilsynets lovmæssige krav. 
 Care4walk behandler alene gulvene og tilbyder forebyggelse. Hvorvidt 
ulykker indtræffer er uden for Care4walk´s område af enhver art, ligesom 
køber eller tredje mand kan opsætte krav om erstatninger herom.  
Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som 
indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes 
Care4walk 's forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force 
majeure, værkets, transportørens eller anden tredjemands svigt o.l., fritager 
Care4walk fra ansvar for kontraktens opfyldelse. Care4walk hæfter ikke for 
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen – herunder 
indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det 
solgte. 
Care4walk er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse, 
som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, 
regeringsindgreb eller indgreb fra offentlige myndigheder, ildsvåde, 
arbejdskonflikter, eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde 
leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft eller nogen årsag, 
som ligger uden for Care4walk´s kontrol. Foreligger en sådan 
omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til 
hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene. 
Det påhviler Care4walk uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, 
dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor. 
12. Returnering.  
Care4walk tilbyder ikke returret på udførte gulvbehandlinger af nogen art. 
Fysiske varer returneret uden forudgående skriftlig aftale accepteres ikke. De 
vil efter vort  valg enten blive returneret ufranco, eller krediteret til gældende 
prisliste ÷40%, under den klare forudsætning at varerne er fejlfri og salgbare 
ved modtagelsen på vort lager. 
13. Produktansvar. 

Care4walk påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab 
eller lignende indirekte tab. For skader på person eller ting, henvises til § 10 
om ansvarsbegrænsning. 
14. Tvistigheder. 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk domstol 
efter dansk ret. Tvister indbringes for sø og handelsretten som aftalt 
værneting.  
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