
1. TILBUD OG ACCEPT
1.1.  Alle aftaler indgået med Primagaz A/S er betinget af Primagaz A/S’ 

endelige godkendelse, som afhænger af resultatet af en kreditvurdering 

af kunden, der gennemføres af Primagaz A/S’ hovedkontor. Kunden 

modtager inden for en uge meddelelse, om Primagaz godkender eller 

afviser aftalen. I tilfælde af, at kunden ikke kan kreditgodkendes træder 

aftalen ikke i kraft. Ingen af parterne har i denne anledning krav mod 

hinanden.

1.2.  Alle tillægsaftaler er betinget af endelig godkendelse ved Primagaz A/S’ 

hovedkontor.

1.3.  Med mindre andet er angivet, er tilbud fra Primagaz A/S bindende i 14 

dage fra fremsendelse af tilbuddets datering.

2. REKLAMATION
2.1. Kunden skal reklamere over eventuelle fejl og mangler straks efter, at 

kunden har fået kendskab til fejlen eller manglen, eller burde have fået 

kendskab hertil. Kunden skal senest gøre mangler eller fejl gældende 6 

måneder efter tidspunktet for Primagaz’ ydelse. Kunden kan ikke gøre 

misligholdelsesbeføjelser gældende efter det tidspunkt. Et eventuelt 

ansvar for Primagaz A/S ophører i øvrigt under alle omstændigheder, 

såfremt reklamation ikke er Primagaz A/S i hænde senest 6 måneder 

efter, at Primagaz A/S har præsteret sin ydelse.

3. SIKKERHEDSSTILLELSE
3.1. Primagaz A/S kan betinge sin ydelse af, at kunden forinden Primagaz 

A/S præsterer sin ydelse stiller en for Primagaz A/S acceptabel 

sikkerhed for betalingen, såfremt Primagaz A/S vurderer, at der 

foreligger eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab.

4. FORCE MAJEURE
4.1. I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejker (lovlige såvel som 

ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockouts, generel uro på 

arbejdsmarkedet, brande, eksplosioner, vandskader, oversvømmelser, 

usædvanlige eller ekstreme vejrforhold, epidemier, pandemier, 

større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstande, 

terrorangreb, samfundsfjendtlige handlinger, oprør og uroligheder, ind- 

og udførelsesforbud, vareknaphed, beslaglæggelse, myndighedernes 

foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig 

leverance fra underleverandører, raffinaderilukninger, tyveri, hærværk 

eller andre hændelser, hvorover Primagaz A/S ikke er herre, er Primagaz 

A/S berettiget til at suspendere sine ydelser. Kunden kan ikke kræve 

skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Primagaz A/S.

4.2. I tilfælde af midlertidige væsentlige prisstigninger på det danske 

gasmarked, er Primagaz berettiget til at suspendere levering af gas, 

indtil gasprisen er faldet til det forhenværende niveau. Primagaz 

kontakter i det tilfælde kunden og meddeler, at leveringen af gas til 

den aftalte pris er suspenderet på grund af en væsentlig midlertidig 

prisstigning på det danske gasmarkede, og Primagaz tilbyder levering  

til den forhøjede gaspris.

5. ANSVAR
5.1.  Primagaz er ikke erstatningsansvarlig, med mindre Primagaz har 

udvist grov uagtsomhed eller fortsæt. Primagaz er dog uden ansvar 

for kundens evt. driftstab, tab af avance, eller andet indirekte tab, 

herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligesom 

erstatningen er begrænset, således at erstatningen ingensinde kan 

overstige Primagaz A/S’ vederlag for ydelsen.

5.2.  I tilfælde af mangler, som kan tilregnes Primagaz som følge af grov 

uagtsomhed eller fortsæt, er Primagaz A/S berettiget til efter eget valg 

at foretage afhjælpning eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 

dage efter, at kunden har reklameret over den pågældende fejl eller 

mangel. Såfremt Primagaz A/S foretager afhjælpning eller omlevering, 

er kunden ikke berettiget til at rejse yderligere krav mod Primagaz A/S. 

Såfremt Primagaz A/S ikke foretager afhjælpning eller omlevering, er 

Primagaz erstatningsansvarlig i henhold til Punkt 8.1.

5.3.  Erstatning efter ovenstående bestemmelser kan ingensinde overstige 1 

million DKK.

5.4.  Primagaz udøver ingen rådgivende virksomhed og kan ikke pålægges 

rådgivningsansvar.

6. PRODUKTANSVAR
6.1.  Primagaz produktansvar er begrænset til produktansvaret i henhold til 

Produktansvarsloven. Ethvert derudover gående ansvar i forbindelse 

med den i retspraksis udviklede produktansvar fraskrives, for så vidt 

Primagaz er at anse som producent. Såfremt Primagaz udover det i 

nærværende punkt 6 nævnte, måtte blive pålagt produktansvar over 

for tredjemand, skal kunden friholde Primagaz for det erstatningsbeløb, 

som Primagaz pålægges at betale.

6.2.  Ansvar for driftstab eller andet indirekte tab fraskrives.

6.3.  Erstatning efter ovenstående bestemmelser kan ingensinde overstige 1 

million DKK.

7. AFTALENS LØBETID
7.1.  Alle aftaler kan opsiges skriftligt med tre måneders varsel til udløbet 

af den aftalte periode. Hvis opsigelsen ikke er kommet frem til den 

anden part senest 3 måneder før periodens udløb, forlænges aftalen 

uden videre for en periode på et år, hvorefter opsigelse kan ske med 3 

måneders varsel til et årsperiodens udløb. Er ikke opsigelse ikke kommet 

frem som anført, forlænges aftalen for yderligere et år og så fremdeles.

7.2.  Indledes der i gyldighedsperioden forhandling om afhændelse af den 

virksomhed/ejendom, til hvis drift gasanlægget anvendes, skal kunden 

meddele dette til Primagaz og kunden forpligter sig til at overdrage 

nærværende gasaftale til fremtidige erhverver af kundens virksomhed. 

Såfremt det ikke lykkedes kunden at overdrage aftalen med Primagaz 

til den fremtidige erhverver, skal kunden svare erstatning til Primagaz i 

medfør af dansk rets almindelige regler.

8. VÆRNETING OG LOVVALG
8.1.  Tvister der opstår i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved Retten 

i Roskilde. I tilfælde af at Primagaz sagsøges i henhold til produktansvar, 

kan Primagaz adcitere kunden ved den pågældende domstol, hvor 

sagen vedrørende produktansvar verserer.

8.2.  Tvister mellem Primagaz og kunden afgøres efter dansk ret.

9. ÆNDRINGER I ALMINDELIGE STANDARDBETINGELSER
9.1.  Såfremt Primagaz ændrer vilkårene for de almindelige 

standardbetingelser eller vilkårene for aftalerne, oplyser Primagaz dette 

over for kunden ved tilsendelse af de nye standardbetingelser, ved tillæg 

til aftalen eller på anden måde, som Primagaz finder hensigtsmæssig.

9.2.  Skyldes ændringerne, at der er sket ændringer i regulatoriske forhold, 

herunder ændringer i gasreglementet, Tekniske Forskrifter for gasser 

eller konkrete påbud fra myndigheder, er kunden forpligtet til at 

overholde ændringerne fra det tidspunkt, kunden har modtaget 

meddelelsen om ændringerne.

9.3.  Såfremt ændringerne ikke skyldes forhold omfattet af punkt 9.2. er 

kunden forpligtet til at overholde ændringerne, med mindre kunden har 

opsagt aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist. Opsigelsen vil 

have virkning fra tidspunktet for ændringernes ikrafttræden.
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