
 
 
 
 

Terranor A/S Salgs- og leveringsbetingelser - AB18 

Anvendelse. 

Terranors salgs- og leveringsbetingelser er gældende 

ved alle arbejder og leverancer. Fravigelse af 

betingelserne er kun gældende ved skriftlig aftale.  

Tilbud. 

Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering.  

Aftalegrundlag. 

For arbejder og leverancer gælder følgende i prioriteret 

rækkefølge: 

• Terranors tilbud 

• Terranor A/S salgs- og leveringsbetingelser – 

AB 18 

• Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Priser. 

Alle priser er ekskl. moms. 

Afgivne priser og tilbud er basis dagspriser med 

sædvanlige forbehold for prisstigninger på materialer, 

afgifter, oliesituationen samt øvrige politiske / 

økonomiske indgreb, vi i dag ikke har kendskab til.  

Herudover tages forbehold for udefra kommende 

overenskomst(er), pris(er), skatter og afgifter.   

Alle priser er fastsat efter, at arbejdet udføres indenfor 

normal arbejdstid (mandag-fredag fra kl. 06.00– 17.00). 

Ekstraudgifter i forbindelse med evt. aften/natarbejde, 

weekendarbejde, helligdage m.v. er ikke indeholdt i 

priserne/enhedspriserne, medmindre dette udtrykkeligt 

fremgår af tilbuddet.  

Afregning sker til enhedspriser på grundlag af endelig 

opmåling af det færdige arbejde. Hvor kunden har 

oplyst mængden på arbejdet eller leverancen, gælder 

de oplyste enhedspriser kun ved en variationsgrænse på 

+/- 5%. Ved overskridelse af variationsgrænsen 

fastsættes prisen ved forhandling (fravigelse fra AB 18 § 

24). 

Prisen reguleres iht. AB 18 §34 efter Danmarks Statistiks 

omkostningsindeks for Anlæg, Driftsindeks. For fejning 

og afvanding eller anden kørsel med lastbil/TMA 

reguleres prisen dog efter delindeks ”Lastvognskørsel”.  

Priserne indeholder ikke vinterforanstaltninger. Ved 

fejning i frostvejr er det Terranor uvedkommende, hvis 

fastfrosset snavs ikke kan fjernes.  

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse. 

Betalingsbetingelserne er netto kontant senest 15 

arbejdsdage fra fakturadato. 

Terranor forbeholder sig retten til at kræve en af 

Terranor godkendt sikkerhedsstillelse, førend 

leverancen kan ske, herunder også forudbetaling af den 

fulde leverance (fravigelse af AB 18 §10). 

Terranor stiller ikke sikkerhed (fravigelse af AB 18 §9). 

Ordregivers aflysning. 

Hvis en aftalt udførelsestid ændres eller aflyses af 

ordregiver senere end 24 timer før det aftalte tidspunkt, 

har Terranor ret til en godtgørelse for afholdte 

omkostninger og gener. 

Plads og adgangsforhold. 

Det forudsættes, at ordregiver har sikret, at 

arbejdsarealet er ryddet, klargjort og kan afspærres i 

udførelsesperioden. Såfremt dette ikke er tilfældet, 

tillægges omkostning for medgået arbejdstid/ventetid 

udover tilbudssummen. 

Under klargøring hører bl.a.: 

• tilbageskæring af buske og kantbevoksning 

• sikring mod ukrudts forekomst. 

• skal være således at materiel og materialer kan 

tilkøres med lastvogne uden ekstra 

foranstaltninger.  

Forhold vedrørende underlag. 

Terranor kan ikke stilles til ansvar for det underlag som 

ordregiver stiller til rådighed. Skader som følge af 

arbejdet normale udførelse og almindelig færdsel på 

arbejdet i arbejdsperioden er Terranor uvedkommende.  

Aflevering. 

Arbejdet anses for afleveret ved fremsendelse af 

slutfaktura, medmindre afleverings er sket før eller det 

er aftalt, at der skal afholdes afleveringsforretning 

(fravigelse af AB 18 §45). 


