Air Liquides Almindelige Betingelse
Salg, Leje og Levering af Gasflasker
1. DEFINITIONER
Med ”emballage” forstås beholdere for opbevaring og transport af gas såsom gasflasker,
flaskebatterier, bure, transportkasser, transportable kryogenbeholdere (LGC), tøriscontainere/tørisbokse samt fastmonteret tilbehør. Med ”gas” forstås gas stillet til rådighed i emballage.
1 m3 er bestemt ved 980 mbar (98 kPa) og 15 °C. Yderligere information om gassen fremgår af Air
Liquide Danmarks (herefter kaldet Air Liquide) til enhver tid gældende produktblad. Med “udstyr”
forstås alt ud over emballage og gas, herunder installationer, apparaturer, reservedele samt løst
tilbehør.
2. SIKKERHED
Der henvises til Air Liquides gældende »Sikkerhedsdatablade«, jf. det på Air Liquides følgeseddel
anførte. Kunden forpligter sig til at gøre sig bekendt hermed og at instruere sit personale i disse
forskrifter. Air Liquide skal rette sig efter særskilte sikkerhedsregler, der måtte gælde hos kunden,
hvis disse er skriftligt meddelt til Air Liquide.
3. EJENDOMSRETTENS OVERGANG
Ejendomsretten til og ansvaret for gassen overgår til kunden ved levering. Det er kundens ansvar,
at gassen er egnet til det formål, den af kunden er bestemt til. Bru¬gen af den leverede gas sker
på kundens eget ansvar. I lejeforhold forbliver den leverede emballage Air Liquides ejendom, og
kunden har det fulde ansvar for emballagen og dennes tilbagelevering i ubeskadiget stand. Kunden
må ikke udlåne, udleje, pantsætte eller på anden måde overdrage brugsretten for lejet emballage
til tredjemand. Køb af udstyr er afhentningskøb, medmindre andet er skriftligt aftalt. Solgt udstyr
anses for leveret til kunden, når udstyret forlader Air Liquides forretningssted.
4. ANSVAR, MANGLER, REKLAMATIONER M.V.
I tilfælde af leveringsforsinkelse eller fejl og mangler ved gas, emballage eller udstyr kan kunden
ikke kræve erstat¬ning for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab opstået hos kunden eller
tred¬jemand. Ved modtagelse af varer er kunden forpligtiget til straks at undersøge disse. Eventuel
reklamation over gassen skal for at være rettidig ske skriftligt og være Air Liquide i hænde senest 3
arbejdsdage efter leverings¬dagen og så tidligt, at der inden næste levering af Air Liquide kan
foretages eventuel kontrolanalyse af gassen. Ved reklamationer har Air Liquide altid frit valg
mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer uden beregning. Air
Liquides ansvar er altid begrænset til at foretage afhjælpning ved eventuelle mangler og
forsinkelser. Med hensyn til produktansvar er Air Liquide ansvarlig efter dansk rets almindelige
regler herom. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Air Liquide ikke ansvarlig
for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Kunden er forpligtet til at holde Air Liquide
skadesløs for enhver skade, som tilføjes emballage og udstyr. Dog ikke for sådanne skader, som
måtte være forårsaget af Air Liquides personale eller andre, som Air Liquide hæfter for. Air Liquide
er alene ansvarlig for fejl og mangler ved solgt udstyr i 6 måneder efter salgsaftale er indgået.
Ansvaret er betinget af, at udstyret er anvendt efter forskrifterne, og til det som udstyret er beregnet
til.
5. FORCE MAJEURE
Air Liquide tager forbehold over for force majeure, ildebrand, eksplosion, ekstraordinære
driftsforstyrrelser, oversvømmelse, jordskælv, vandmangel, strømsvigt, strejker, lockout, krig,
terror, religiøse årsager, transport- og forsyningsvanskeligheder, love og alle andre forhold uden
for Air Liquides kontrol, der forhindrer eller i væsentlig grad besværliggør Air Liquides forpligtelser.
Kunden er forpligtet til at acceptere manglende eller reduceret levering fra Air Liquide grundet
disse omstændigheder. Det samme gælder ved forsinkelse fra underleverandør som følge af
tidligere nævnte årsager. Air Liquide vil gøre sit yderste for at fjerne disse hindringer, så levering
kan genoptages i fuldt omfang. Såfremt Air Liquide ønsker at påberåbe sig omstændighederne i
disse betingelser som grund for forsinkelse eller reduceret leverance, skal Air Liquide straks
meddele kunden dette. Under sådanne forhold udskydes leveringstiden i et til forholdets varighed
svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende
som rettidig.
6. LEJEVILKÅR
Ved levering af gasser i lejeflasker stilles den nødvendige emballage (flasker, batterier, bure etc.)
til rådighed for kunden på de til enhver tid gældende betingelser. Leje af emballage debiteres i
forskud for hele lejeperioden med det beløb, der er angivet i kontrakten underskrevet af begge
parter. Indtil aftalen er underskrevet og modtaget af Air Liquide, debiteres dagsleje til Air Liquides
på tidspunktet gældende priser. Hvis antallet af emballage hos kunden overstiger antallet af
emballage nævnt i kontrakten, debiteres dagsleje for differencen. Følgesedlen udgør underlag for
beregning og fakturering af leje. Air Liquide forbeholder sig retten til at debitere en særskilt afgift for
emballage, der ikke roterer inden for den i prislisten angivne tidsperiode, samt for emballage, der
returneres af andre end kunden (kundenr.), til Air Liquide eller dennes repræsentant. Kunden skal
tillade Air Liquide at foretage lageropgørelse over emballage hos kunden. Ved begæring af
konkurs eller likvidation skal kunden umiddelbart informere konkursforvaltere om Air Liquides
ejendomsret over udlejet emballage. For at sikre emballagens kvalitet, skal kunden bringe
emballagen til periodiske eftersyn hos Air Liquide. Sådanne eftersyn skal gennemføres i
overensstemmelse med de danske og fælles europæiske retningslinjer, der til enhver tid må være
udstukket af Arbejdstilsynet.

7. LEVERING & RETURNERING
Levering af gasser, emballage og udstyr foretages af Air Liquide ab fabrik, medmindre andet er
skriftligt aftalt. Forsendelse sker til enhver tid for kundens regning og risiko. Beskadigelser og
forsinkelser under forsendelsen erstattes derfor ikke. Medmindre kunden skriftligt angiver anden
transportmetode, vil Air Liquide for kundens regning og risiko transportere gas, emballage eller
udstyr til kundens forretningssted. Air Liquide vil benytte egne eller en af Air Liquide autoriseret
forhandlers/depots vogne. Alle leverancer af gasser pålægges et ADR-tillæg på 15,00 DKK pr.
flaske, 102,00 DKK pr. lille batteri (under 10 flasker), 144,00 DKK pr. stort batteri (10 flasker og
flere) og 49,00 DKK pr. LGC. Tillægget er gældende pr. 01.07.2013 og kan ændres uden varsel.
Kunden skal kontrollere, at det leverede svarer til det på følgesedlen anførte, samt kvittere for den
modtagne emballage. Hvis Air Liquide ikke kan opnå denne kvittering, f.eks. pga. manglende
tilstedeværelse fra kunden, skal kunden straks og uden ubegrundet ophold skriftligt gøre indsigelse
over for Air Liquide. Eventuelle afvigelser skal noteres på følgesedlen. Returnering kan kun ske
efter forudgående aftale inden for 30 dage fra leveringen, og kreditering af ubeskadigede og
uåbnede varer vil ske med fradrag af 20 %. Specielt fremstillede eller hjemtagne varer kan ikke
returneres. Anmodes Air Liquide om afhentning af emballage, uden kunden samtidig ønsker ny
udbragt, kan emballage, der udelukkende afhentes, pålægges en fast fragtomkostning på 189,00
DKK. Den faste fragtomkostning er gældende pr. 01.07.2013 og kan ændres uden varsel.
For bytteflasker gælder det, at visse mindre flasketyper ombyttes under forudsætning af, at
flaskerne er godkendt af Air Liquide. Hvis Air Liquide har leveret flere flasker, end der modtages
retur pr. gasart og flasketype, vil det overskydende antal flasker blive debiteret til gældende
dagspris. Der modtages ikke flere flasker retur, end der leveres pr. gasart og flasketype.
8. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 14 dage fra fakturadato, hvis ikke andet er skriftligt
aftalt. Air Liquide kan frit opstille andre betalingsbetingelser. Ved betaling efter forfaldsdag
beregnes rente iht. Air Liquides gældende satser, der fremgår af fakturaen. Alle opgivne priser er
eksklusive afgifter til det offentlige. Fakturering kan efter Air Liquides valg ske direkte fra Air
Liquide eller gennem en, af Air Liquide, autoriseret forhandler. Ved faktura fra Air Liquide under
1000,00 DKK beregnes et fakturagebyr på 60,00 DKK. Gebyret er gældende fra 01.04.2011 og kan
ændres uden varsel, ligesom beløbsgrænsen for påligning af gebyret. Betingelser i tilbud er
gældende i 30 dage, hvor ikke andet er aftalt skriftligt.
9. LEJEKONTRAKTENS OPHØR
Ved kontraktens udløb forlænges kontrakten automatisk med tilsvarende løbetid, til den på
forlængelsestidspunktet gældende abonnementspris og så fremdeles, indtil den af kunden opsiges
med 3 måneders varsel til ophør ved endt løbetid. Begge parter har ret til at opsige leje-kontrakten
med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part (a) misligholder nærværende kontrakt og ikke retter
dette inden for 30 dage efter skriftlig anmodning herom eller (b) indgiver konkurs-begæring,
erklæres konkurs, eller går i betalingsstandsning. I tilfælde hvor Air Liquide opsiger kontrakten på
grund af ovennævnte årsager (a & b), skal kunden, uden krav på erstatning umiddelbart returnere
samtlig emballage, alternativt umiddelbart erstatte Air Liquide for emballagen, uanset om den
købte gas er brugt eller ej. Skulle årsagerne nævnt i (a) eller (b) indtræde, kan Air Liquide på eget
initiativ afhente emballagen hos kunden og for kundens regning. Indbetalt forskudsleje for
emballage betales ikke tilbage ved kontraktens ophør før tid, undtaget ved ophør grundet Air
Liquides misligholdelse af kontrakten, samt hvis kunden har god grund til, at kontrakten skal
ophøre (såsom dødsfald, eller anden omstændighed, der gør, at kunden overhovedet ikke kan
anvende gas). Ved sådanne omstændigheder har kunden ret til skriftligt at opsige kontrakten før tid
med en måneds varsel. På kundens skriftlige begæring tilbagebetaler Air Liquide, mod returnering
af emballage, et beløb der modsvarer hvert hele ikke påbegyndte år fra kontraktens ikrafttræden
fratrukket et administrativt gebyr.
10. ADRESSEÆNDRING OG KONTRAKTENS OVERDRAGELSE
Ændrer kunden firmanavn eller adresse, skal kunden skriftligt og omgående meddele Air Liquide
dette. Kunden må ikke uden Air Liquides skriftlige samtykke overdrage leje- og/eller
leveringskontrakter til tredjemand. Denne aftale skal ligeledes være gældende for den, til hvem
overdragelse måtte finde sted. Med overdragelse forstås overdragelse af rettigheder, erhvervelse,
overtagelse, og fusion.
11. VÆRNETING
Sø- og Handelsretten i København er aftalt værneting.
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