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Forretningsbetingelser - Salgs- & leveringsbetingelser. 
 

Forretningsbetingelser: 
 

Betaling: 

 

Sparekassen Kronjylland  

Tingvej 9 

8800 Viborg 

Kontonummer: 9318 - 0003848353 

 

Netto 5 dage. Regning fremsendes pr. post, eller pr. mail som vedhæftet pdf.  

 

Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned plus evt. rykkergebyr på kr. 

100,00 pr. rykkerskrivelse.  

Boligforeninger, ejendomsselskabe, kommuner, regioner, staten og lignende kan aftale særlige 

vilkår. 

 

Leverandørfakturaer og henvendelser til bogholderiet modtages på bog@gronning-el.dk 

 

Salgs- & leveringsbetingelser: 
 

Forstå din faktura:  

Timeprisen beregnes pr. påbegyndte halve time, minimum én time. 

Derudover betales for materialeforbrug. Kørsel udføres på timeløn fra Grønning El-teknik A/S til 

kunden og retur. Der beregnes ikke kørselsgebyr. 

 

Miljø- og bortafskeffelsesgebyr er et gebyr, som dækker bortskaffelse af diverse materialer. Dels 

materialer som kræver særlig håndtering eks. pvc- eller blyholdige kabler, lysrør, batterier, 

hvidevarer ol. og dels bortskaffelse og bortkørsel af alm. affald. 

 

Såfremt kunden ønsker, at modtage faktura via EAN. Nr. pålægges faktura gebyr for de faktiske 

omkostninger. 
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Ved brug af special test- og måleudstyr beregnes gebyr for brug af dette.  

  

KLS er et KvalitetsLedelsesSystem som er lovpligtig for aut. El-installatøre, desuden er der 

påkrævet lovpligtig 3. parts kontrol. Grønning El-teknik A/S kontrolleres af Tekniq Kvalitet. 

 

Grønning El-Teknik A/S  skal foretage en kontrol af den udførte installation med en særligt 

installationstester og derefter lave en kontrolrapport. Kontrolpapporten skal opbevares af 

virksomheden i 10 år. 

Dette system kræver dels vedligeholdelse og opdatering, dels udgifter ifm. indkøb af særlige 

måleinstrumenter, samt udgifter til kalibrering. Til dækning af dette opkræves et KLS gebyr. 

 

Ønskes regningen opdelt i arbejdsløn og materialer eller på anden vis, bedes dette oplyst ved 

arbejdets start. 

 

Garanti: 

Grønning El-teknik A/S er aut. el-installatør og garanterer, at vores el-arbejder udføres fagmæssigt 

korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi er medlem af Installatørernes organisation TEKNIQ – Derfor er du sikret garantiordning og 

mulighed for at klage til ankenævnet hvis du, mod forventning, skulle være utilfreds med det 

udførte arbejde. 

 

Ved levering af varer direkte til kundes adresse påfalder det modtager, at kontrollere at leveringen 

er korrekt og ubeskadiget. Eventuelle fejl eller mangler skal omgående oplyses skriftlig.  

 

Der ydes 12 måneders garanti til erhverv og 24 måneders garanti til private. Hvor AB92 er 

gældende for afgivelse af tilbud ydes garanti iht. AB92.  

 

Tilbud: 

Tilbudsprisen er gældende i 6 uger fra tilbudsdato.  

Tilbudsprisen forudsætter, at de installationer Grønning El-teknik A/S udfører arbejder på, 

udskifter dele i, tilslutter brugsgenstande til er udført korrekt, fungerende, fejlfrie og er lovlige. 

Alle priser er baseret på uhindret og sikker adgang. 
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