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Følgende salgs-  og leveringsbet ingelser er, såfremt  intet  
andet  skr ift ligt  er aftalt , gældende for ydelser  leveret  af 
Doms Met rology ApS (herefter benævnt DM) . 
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Før arbejdet  påbegyndes,  skal der være t ruffet  skr ift lig 
aftale om det te indeholdende opgavens art  og omfang, 
t idsplan og økonomi. 
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2.1 DM’s rapporter og cert if ikater  må kun offent liggøres i 
deres helhed og med kildeangivelse.  
2.2 Anvendelse af uddrag og i citat form  m å kun ske efter 
skr if t lig aftale herom. 
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DM kan ikke gøres ansvarlig for ikke at  opfylde aftaler, 
helt  eller delvist ,  såfremt  det te skyldes begivenheder 
uden for DM’s indflydelse. 
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4.1 DM påtager sig at  udbedre fej l,  der skyldes m angel 

ved design eller  arbejde udført  af DM. 
4.2 Denne garant i begrænses t il fej l,  som opstår eller  

bliver  afsløret  inden 12 m åneder fra leverings-
t idspunktet ..  

4.3 I  t ilfælde af reklam at ion skal kunden uden ophold 
t ilskr ive DM om  opstået  fej l.  Ved modtagelsen af en 
reklamat ion kan DM, hvis fej len er omfat tet  af disse 
bestemmelser vælge at  
a)  gentage den aftalte ydelse på stedet , eller 
b)  få udstyret  returneret  t il DM for gentagelse af 

ydelsen. 
4.4 I  t ilfælde, hvor DM har modtaget  et  udstyr retur for 

gentagelse af en ydelse, skal kunden afholde 
t ransportom kostninger samt  bære r isikoen ved 
t ransport .  

4.5 DM’s ansvar er begrænset  t il fej l,  som opstår under 
forsvarlig benyt telse. DM hæfter  ikke for fej l som  
følge af forkert  installat ion, vedligeholdelse eller 
reparat ion. DM’ hæfter ikke for fej l,  der skyldes 
normalt  slid.  
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5.1 DM er ikke erstatningspligt ig for t ab eller skade, 

med m indre det  kan dokumenteres, at  t abet  eller 
skaden er opstået  på grund af fej l eller forsømmelse 
begået  af DM i forbindelse med udførelsen af 
rekvireret  opgave. 

5.2 DM hæfter ikke for dr ift s- , t ids- ,  avance-  eller  
lignende indirekte tab. 

5.3 DM løser rekvirerede opgaver og frem kom mer med 
udtalelser og vej ledninger på grundlag af den viden 
og teknik,  DM råder over. DM påtager  sig ikke 
erstatningsansvar , m edm indre det  kan bevises, at  
denne viden eller teknik var  mangelfuld på 
t idspunktet  for opgavens løsning.  

5.4 DM fralægger sig erstatningsansvar for skader , som  
måtte indtræffe i forbindelse m ed en anvendelse af 
afgivne data og prøvningsresultater, som  ligger 
uden for den opgave og uden for det  formål, i 
forbindelse med hvilke DM’s udtalelse( r)  er afgivet .  

5.5 DM fralægger  sig erstatningsansvar for fej l i 
forbindelse med udtalelser, for hvilke det  er anført ,  
at  disse hviler på en skønsm æssig vurdering.  

5.6 Ved udøvelse af kont rol og prøvning hæfter DM kun 
for skader, som måtte opstå ved, at  DM ikke 
ret t idigt  har gjort  rekvirenten opmærksom på 
t ilstedeværelsen af mangler.  

5.7 DM har intet  erstatningsansvar for indt rufne skader, 
såfremt en skade skyldes en egenskab ved et  
produkt  eller en anvendelse af et  produkt , som 
enten ikke er afprøvet  eller undersøgt  og beskrevet  i 
prøvnings-  eller undersøgelsesrapporten, eller som  
afviger fra DM’s beskr ivelse i prøvnings-  eller 
undersøgelses- rapporten af produktegenskab eller 
af en mulig produktanvendelse.  

5.8 DM har intet  erstatningsansvar for indt rufne skader, 
såfremt et  skadesvoldende produkt  ikke konkret  har 
været  afprøvet  af DM. 

5.9 Hvis andre end rekvirenten rejser krav om  erstatning 
m od DM begrundet  i forhold, der ligger ud over 
erstatningsansvar,  som DM i henhold t il 5.1 t il 5.8 
påtager sig, er rekvirenten pligt ig t il at  overtage 
sagens førelse og skadesløsholde DM for alle 
om kostninger, herunder sagsomkostninger og 
erstatningsbeløb. 
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Såfremt  der  opstår tvist  m ellem  rekvirenten og DM i 
forbindelse med udførelsen af en opgave eller fort olkning 
af aft alen, skal t visten, såfremt  den ikke kan løses ved 
forhandling mellem parterne, afgøres af Det  danske 
Voldgift snævn på grundlag af dansk ret . 
 
 


