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DACOTEQ.s almindelige vilkår for rekvirerede opgaver
Ventilation
Generelt
Vilkårene er gældende mellem DACOTEQ og en
kontraktpartner (rekvirenten) for alle opgaver udført af
DACOTEQ. Vilkårene er også gældende i andre og
senere aftaler mellem DACOTEQ og rekvirenten,
medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende
bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller
accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt
er accepteret af DACOTEQ.

rekvirentens ansvar og udbedring sker på rekvirentens
regning
2.7 DACOTEQs anvisninger skal følges. Herunder ift.
nedlukning af systemet, anbefalinger om tørretid mv.
2.8 Det rekvirentens ansvar at sørge for at DACOTEQs
anvisninger følges. Herunder ift. nedlukning af
systemet, anbefalinger om tørretid mv.
2.9 Rekvirenten / bygherre forpligter sig til at tegne en
enterpriseforsikring til dækning af erstatningskrav og
afhjælpning af skader, på eksisterende installationer.
Eksempelvis skader som følge af revner/huller i
kanalerne, propper der ikke er monteret korrekt med
mere. Jævnfør 6.1 er DACOTEQ i intet tilfælde
ansvarligt for tabsforvoldende forhold der ikke skyldes
DACOTEQs fejl/forsømmelser.

1. Opgaveindhold
1.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser
angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal
ske skriftligt.
1.2 Tidsplaner, prisoverslag mv. er angivet som et
skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt
DACOTEQ forudser væsentlige prismæssige eller
tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige
hindringer for opgavens udførelse orienteres
rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre
eller standse arbejdet, jf. pkt. 5.1.
1.3 DACOTEQ er berettiget til aftalt vederlag for udført
arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede
resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt
mellem parterne, at DACOTEQs vederlag er betinget
af, at konkrete, specificerede resultater opnås.
1.4 DACOTEQ er berettiget til at lade opgaver udføre af
tredjemand.

Forudsætninger og forbehold
3.1 Det forudsættes at renselemme er til at afmontere
og at der er frie adgangsveje, herunder at kanaler er til
at komme til. Hvis der ikke er adgang, er ventetid på
rekvirentens regning, der betales timepris. Hvis
DACOTEQ skal sørge for frie adgangsveje skal dette
aftales skriftligt og der betales som udgangspunkt
timepris herfor. DACOTEQ hæfter ikke for
bortkommende eller beskadigede materiale. Ekstra
arbejde i forbindelse med fjernelse af genstande eller
andet for at skabe frie adgangsveje for vores materiel
vil blive faktureret særskilt.
3.2 Der må ikke være større huller / revner i den
overflade der skal coates, ligesom kanaler der har
været udsat for kautisk-soda, kemikalierester,
medicinrester mv. kan være så beskadiget at de skal
coates flere gange og/eller udskifte. Dette kan ofte først
konstateres under tv-inspektionen. Udgifter til udbedring
og/eller udskiftning er ikke med i tilbuddet med mindre
dette fremgår.
3.3 Tilbuddet indeholder ikke timer og materialer til
afmontering/montering af renselemme, afdækning af
sensorer, afdækning af brændspjæld,
installationsopgaver mv. Samt evt. genstande som går i
stykker under arbejdet med afmontering/montering.

Rekvirenten er ansvarlig for
2.1 DACOTEQ er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle
skader, tabsforvoldende forhold, forsinkelser eller
begivenheder som skyldes forhold der er rekvirentens
ansvar som det fremgår af punkterne 2.2-2.8.
2.2 Rekvirenten skal sikre at DACOTEQ har adgang til
de områder og rum der er relevant for at løse opgaven.
Samt sikre frie adgangsveje, afdække sensorer,
brandspjæld mv. DACOTEQ er til rådighed for
instruktion om hvad/hvor der skal ryddes.
I beboelsesejendomme gælder det eksempelvis adgang
til kælder- og loftrum, samt lejligheder hvor dette er
relevant.
2.3 Rekvirent skal sørge for der er adgang til strøm
380/400 V
2.4 Rekvirenten er ansvarlig for at relevante
plantegninger gøres tilgængelige
2.5 Rekvirenten står for at omdele information og
orientere relevante parter.
2.6 Hvis der under arbejdet øves hærværk på
DACOTEQs materiel, på rekvirentens område, er det

Honorar og betalingsbetingelser
4.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde
efter de af DACOTEQ til enhver tid fastsatte timepriser.
Transportudgifter og andre udlæg er inkluderet i den
samlede pris for opgaven, med mindre andet er aftalt.
4.2 DACOTEQ forbeholder sig ved længerevarende
opgaver løbende at regulere de under pkt. 4.1 nævnte
timepriser med et varsel på 30 dage.
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4.3 DACOTEQ har ret til at á conto-fakturere med
mindre andet er aftalt
4.4 Ved overskridelse af betalingstiden for DACOTEQ
tilgodehavender beregnes rente med 1 % pr. påbegyndt
måned + et administrationsgebyr. Renter beregnes fra
forfaldsdag og til betaling er slut.
4.5 Veksler og gældsbeviser anses ikke som betaling,
før fuld indfrielser har fundet sted

6.7 DACOTEQ kan ikke gøres ansvarlig for skader,
som ikke skriftligt er gjort gældende inden fem år efter
DACOTEQs levering af den ydelse, på hvilken ansvar
begrundes. DACOTEQ.s ansvar er i øvrigt betinget af,
at rekvirenten reklamerer skriftligt straks, når
rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på
tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar. Uanset
nævnte fem års frist. Desuden er DACOTEQ uden
ansvar for skader, som det med den viden og teknik,
som forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke
var muligt at forudse.
6.8 Såfremt DACOTEQ hindres i at opfylde sine
forpligtelser efter parternes aftale som følge af udefra
kommende ekstraordinære forhold, som DACOTEQ
ved aftalens indgåelse ikke kunne have forudset (force
majeure), anses dette ikke for misligholdelse.

Ændrings- og afbestillingsret
5.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller
udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales
efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere
DACOTEQ de udgifter vedrørende det afbestilte eller
udskudte arbejde, som DACOTEQ uanset afbestillingen
eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde,
såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler
mv.
5.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i
øvrigt kan alene ske med DACOTEQs skriftlige
samtykke.
Ansvarsregulering
6.1 DACOTEQ er efter dansk rets almindelige
erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl
og forsømmelser ved opgavens løsning med de
begrænsninger, som følger af punkterne 6.2-6.8. I intet
tilfælde er DACOTEQ ansvarlig for tabsforvoldende
forhold eller begivenheder, som ikke skyldes
DACOTEQs fejl eller forsømmelser.
6.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave,
er DACOTEQ uden ethvert ansvar for eventuelle
mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.
6.3 DACOTEQ er kun ansvarlig for forsinkelse i
forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten,
såfremt DACOTEQ særskilt har påtaget sig skriftlig
indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt
tidspunkt.
6.4 DACOTEQ er ikke ansvarligt for
ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand,
medmindre tredjemand er antaget af DACOTEQ uden
at være bragt i forslag af eller er godkendt af
rekvirenten.
6.5 Er en eller flere andre udover DACOTEQ ansvarlige
over for rekvirenten, hæfter DACOTEQ kun for så stor
en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den
samlede skyld, der er udvist af DACOTEQ.
6.6 Har DACOTEQ påtaget sig på rekvirentens vegne
at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til
rekvirenten er kontraktmæssige, er DACOTEQ kun
ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at
DACOTEQ ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er
kontraktmæssig. DACOTEQs ansvar er således
subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan
gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og
DACOTEQs ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige
begrænsninger i dette afsnit.
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