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Multipor Indvendig Isoleringsplade 
Densitet 85-95 kg/m³. λ  = 0,040 W/mK.

Kun godkendt til indvendig isolering. 

Multipor Udvendig Isoleringsplade 
Densitet ca. 100-115 kg/m³. λ  = 0,043 W/mK.

Bestillingsvare - Leveres kun i hele paller

Art.-nr. DB-nr. T x H x L /cm palleformat Stk/palle m²/palle Kg/stk Kg/palle m³/palle

10005819 1374335 6 x 39 x 60 1/1 120 28,08 2,13 256 1,685

10005822 1374336 8 x 39 x 60 1/1 90 21,06 2,83 255 1,685

10005825 1280968 10 x 39 x 60 1/1 72 16,85 3,54 255 1,685

Art.-nr. DB-nr. T x H x L /cm palleformat Stk/palle m²/palle Kg/stk Kg/palle m³/palle

10005847 2108175 10 x 39 x 60 1/1 72 16,85 3,55 265 1,685

10003199 1374341 12 × 39 × 60 1/1 60 14,04 4,25 265 1,685

10003200 1374339 14 × 39 × 60 1/1 48 11,23 5,10 255 1,572

10003201 1381368 16 × 39 × 60 1/1 42 9,83 5,83 255 1,572

10005816 1381384 18 × 39 × 60 1/1 36 8,42 6,39 240 1,516

10005855 1280972 20 × 39 × 60 1/1 36 8,42 7,08 265 1,685

Art.-nr. DB-nr. T x H x L /cm Enhed Stk/kasse m²/kasse Kg/stk Kg/kasse m³/palle

10015666 1666881 2 x 25 x 60 Kasse 12 1,80 0,45 5 0,036

10015667 1678189 3 x 25 x 60 Kasse 8 1,20 0,68 5 0,036

10015668 1678193 4 x 25 x 60 Kasse 6 0,90 0,90 5 0,036

Art.-nr. DB-nr. T x H x L /cm palleformat Stk/palle Kg/stk Kg/palle m³/palle

10004688 2135435 4 x 39 x 50 1/1 108 1,42 122 0,036

Multipor Falsplade   
Densitet: ca. 115 kg/m³. λ = 0,045 W/mK. Leveringstid op til 5 arbejdsdage

Multipor Indvendig Compact   
Densitet ca. 115 kg/m3. λ= 0,045 W/mK

Sælges i pakker à 10 stk. (6 - 8 cm) samt 6 stk. (10 cm) mod anbrudstillæg på 20%
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Multipor Pudssystem 
Tilpasset Ytong-, Multipor- og Silkaprodukterne. Handelsvarer

Art. nr. DB-nr. Vare
Stk/
palle Enh. Vejl. forbrug/m2 

30010725 2036106
Multipor Pudsprimer
25 kg - Spand 0,3-0,4 kg

30010241 2094519
Multipor Finpuds 
20 kg 48 Pose 2,0 kg ved 2 mm lag

10004074 1281302
Multipor Letmørtel à 20 kg 
- som klæber 40   Pose 4,2 kg ved 5 mm lag

10004074 1281302
Multipor Letmørtel à 20 kg 
- som armeringspuds 40   Pose 3,5 kg ved 5 mm lag

10004074 1281302
Multipor Letmørtel à 20 kg 
- som filtsepuds 40   Pose 1,5 kg ved 2 mm lag

10014015 1678228
Multipor Lermørtel à 25 kg 
- som klæber 48   Pose 8 kg ved 5 mm lag

30010445 1666600
Ytong Slutpuds 1,5 mm 
25 kg (hvid) 28 Pose 2,0 kg ved 2 mm lag

30010486 1761162
Ytong Armeringsnet (4x4 mm)  
1 x 25 m - Rulle

1,1 m2

10 cm overlæg ved samlinger

30010483 1487936
Ytong Armeringsnet (4x4 mm) 
1 x 50 m - Rulle

1,1 m2 
ingen overlæg ved samlinger

30011849 2039033
Ytong Pansernet, 1 x 25 m 
(ekstra forstærkning) - Rulle

1 m2 
10 cm overlæg ved samlinger

30010472 1488072
ytong Hjørneprofil med net,  
250 cm

100 stk
/ks Styk Anv. ved udvendige hjørner

30011828 2036115
Ytong Flex-profil
1 x 25 m - Rulle Anv. ved udvendige hjørner

30010471 1488059
Ytong Vandnæseprofil med net,  
250 cm

100 stk
/ks Styk Anv. over vinduer/døre

30010473 1488081
Ytong Dilatationsprofil med net,  
200 cm

25 stk
/ks Styk Anv. ved dilatationsfuger

30011826 1996834
Ytong Sokkelprofil til 125 
og 150 mm Multipor, 200 cm

10 stk
/ks Styk

Anv. i kombination med  
indskudsprofil til facadeisolering

30011875 2005875
Ytong Sokkelprofil til 175 
og 200 mm Multipor, 200 cm

10 stk
/ks Styk

Anv. i kombination med  
indskudsprofil til facadeisolering

30012204 2082608
Ytong Sokkelprofil med 
vandnæse

20 stk
/ks Styk

Anv. ved sokkel som alternativ til 
indskudsprofil

30011672 1996836
Ytong Indskudsprofil med net,  
200 cm

10 stk
/ks Styk

Anv. mellem sokkel og  
facadeisolering/formur

30011844 1996838
Ytong Lysningsprofil med net,  
260 cm

30 stk
/ks Styk Anv. i vindues- og dørfalse

30012295 2112136 Multipor Smart MP
1 stk
/ks Styk Ophæng af tunge ting i Multipor
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Multipor Tilbehør 
Tilpasset Multiporprodukterne. Handelsvarer

Art. nr. DB-nr. Vare Stk/palle Enh. Vejledende forbrug/m2

30010303 2081969
Multipor Isoleringsstrimmel af filt 
- 50 mm 25 m Rulle -

30004018 1666618
Multipor Isoleringsstrimmel af filt 
- 100 mm 25 m Rulle -

30010242 1996843 Multipor Dybler indv., 115 mm 200/stk Kasse
1 stk. pr. plade ved flisemontage 
eller bindingsværk

30010243 1996845 Multipor Dybler indv., 135 mm 200/stk Kasse
1 stk. pr. plade ved flisemontage 
eller bindingsværk

30010245 1989792
Multipor Dybler udv.,175 mm 
Til 125 mm Multipor 200/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30010246 1989793
Multipor Dybler udv., 195 mm 
Til 150 mm Multipor 200/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30010247 1989794
Multipor Dybler udv., 215 mm 
Til 175 mm Multipor 100/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30010248 1989795
Multipor Dybler udv., 235 mm 
Til 200 mm Multipor 100/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30010249 1989796 Multipor Dybler udv., 255 mm 100/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30010250 1989797 Multipor Dybler, 275 mm 100/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30010253 2293366 Multipor Dybler, 325 mm 100/stk Kasse (antal afhænger af terrænklasse)

30004318 1475865
Multipor Spiralplugs 50 mm  
(maks. 3 kg) 5 stk/ps Pose Til ophængning af emner op til 3 kg

30004319 1475874
Multipor Spiralplugs 85 mm 
(maks. 4,5 kg) 5 stk/ps Pose Til ophængning af emner op til 4,5 kg

Multipor Værktøj 
Udviklet til Multipor - Handelsvarer

Art. nr. DB-nr. Vare Enhed Anvendelse

30010259 2036112 Dybel Montageværktøj Styk Montage af Multipor dybler

30004166 1983068 Ytong Rillejern, L: 60 - B: 20 Styk Lodret rilning i Ytong

30004149 1983075 Ytong Håndsav, 33 tænder, L: 770 Styk Savning i Ytong

30004231 2033938 Ytong Slibebræt, L: 400 - B:180 Styk Slibning af samlinger

30004248 1983084 Ytong Spand Styk Omrøring af lim

30004024 1983085 Ytong Håndkost Styk Afbørstning af blokke inden limning

30011477 1983087 Ytong Limomrøer til boremaskine Styk Oprøring af lim

30010261 1983049 Ytong Tandspartel, 12mm Styk Påføring af letmørtel på Multipor

30004440 1983049 Ytong Pande Styk Udkast af puds og letmørtel
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Leveringsydelser

Bestilling og levering

For alle varer gælder, at bestilling skal ske inden kl. 9.00 minimum 6 arbejdsdage før levering.  
For produkter, der ikke er lagervare, kan leveringstiden variere afhængig af ordre. Levering til øer 
uden fast forbindelse kun ifølge tilbud. 

Leveringstidspunktet angives efter bedste skøn og er fritblivende. Leveringstidspunktet anses derfor 
ikke som en fast leveringstid. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser: VI - Levering 
afsnit 3.

Bestilling af afhentere

Ordre bestilt inden kl. 11.00 kan afhentes dagen efter. Ordre efter kl. 11.00 kan afhentes dagen efter fra  
kl. 12.00. Der kan i forbindelse med afhentning på vores lager forekomme ventetid. Hasteordre vil blive 

faktureret et gebyr på 550 kr. Se pris for afhentning på side 4.

Åbningstider lager Vejle
Roskildevej 2 (DTC)
Mandag-Torsdag: 07.00 – 16.00
Fredag: 07.00 – 15.00

Returvarer 
Alle produkter i standardprogrammet, dog ikke Silka og Ytong Dækelementer, tages retur såfremt 
varen er i ubrudt og ubeskadiget emballage/tilstand. Dog kun efter forudgående aftale mod et fradrag på 
20% af fakturaprisen. Der beregnes fragt for returkørsel. Hvis returvaren ikke er salgsbar beregnes der 
ligeledes kr. 210 pr. m3 til bortskaffelse.

Åbningstider lager Køge
Tangmosevej 94-96
Mandag-torsdag: 07.00 –15.30
Fredag:  07.00 –15.00

Leveringsform
Fragtbil: mindre pakker med handelsvarer leveres på Euro-paller til forhandlerlager.

    Trailerlevering: Mindre eller større partier op til 28 ton leveres fra vores lager til 
forhandlerlager (uaflæsset).
    Kranlevering: Mindre eller større partier op til 25 ton leveres med standardkran fra vores 

lager til byggeplads.
    Direkte læs: Hele læs op til 25 ton indeholdende samme produkt leveres uaflæsset direkte 

fra fabrik til forhandlerlager.

Se iøvrigt salgs- og leveringsbetingelser bagest i prislisten. På www.xella.dk kan du finde 
information om vores produkter, downloade brochurer, datahæfter og montagevejledninger.

Levering 
For alle ordrer gælder følgende
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Ytong og Multipor produkter fra prislisten

Kørselszoner 0,1-10 m3 kr. i alt Over 10 m3  kr. pr. m3  Handelsvare pr. palle

Zone 1 Syd for A 15 og Fyn* 1.045,00 104,50 675,00

Zone 2 nord A 15* 1.250,00 125,00 675,00

Zone 3 Sjælland 1.562,50 156,25 675,00

Zone 4 øer uden fast broforbindelse Kun ifølge tilbud

Krantillæg pr. levering 1.402,50 1.402,50 1.402,50

Gls småpakker maks 30 kg 100 kr. pr. stk. i hele Danmark

*Leveringsadresser, hvor A 15 løber igennem afregnes after Zone 1

Fragt

Tillæg

Art. nr. DB-Nr. Type Debitering kr. Kreditering kr.

96002006 1520459 Europapalle 800 x 1200 mm 135,00 70,00

 
Paller kan krediteres ved returnering inden 3 måneder fra modtagelse. Alle paller, der skal krediteres, vurderes efter  
Dansk Standard. Pallerne skal ved afhentning være stablet og ikke blandet med andre typer paller. 
For blandede paller opkræves et sorteringsgebyr på 1200 kr.

Paller

 Pris

  Krantillæg – specialkran op til 50 Tm / time

  Krantillæg – specialkran op til 80 Tm / time

  Ekstra kranarbejde, ventetid / påbegyndt time

  Aflæsningstid ud over 1 time / påbegyndt time

  Bestilling af ordre efter deadline

  Opmåling/mængdeudtag fra tegningsmateriale til enfamiliehuse

  Returfragt af materialer og paller (afhentes indenfor 3 uger) 

  Ændring eller annulering af levering/ordre indenfor 24 timer

  Ekspreslevering hurtigst muligt

  Selvafhenter på Vejle/Køge lager 0-3 m3

  Selvafhenter på Vejle/Køge lager over 3 m3

2.175,00

2.400,00

950,00

950,00

950,00

950,00

1.450,00

950,00

675,00 - 1.950,00

470,00

156,00 /m3

Fragtzoner
Zone 1 - Post nr. 
5000 – 5985, 6000 – 6971                                                          
7000 – 7442, 8000                                                                                              
8220 – 8230, 8260 – 8362                              
8462 – 8464, 8600                                         
8653 - 8783

Zone 2 - Post nr. 
6973 – 6990, 7451 – 7990
8200 – 8210, 8240 – 8250
8370 – 8450, 8471 – 8586
8620 – 8643, 8800 – 9990

Zone 3 - Post nr.
1000 – 4990

Enkle produkter i denne prisliste kan sælges i anbrud mod et tillæg på 20 %.  
Spørg nærmere i ordreafdelingen hos Xella Danmark
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Salgs- og leveringsbetingelser

I.  Indgåelse af aftaler
1. 
De følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og ordrer, 
medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
2. 
Aftaler er ikke bindende, før der foreligger en ordrebekræftelse fra Xella.
3. 
Afgivne tilbud, mundtlige aftaler og garantier fra salgsmedarbejdere forud for eller i 
forbindelse med varebestillinger er kun bindende, hvis de er anført i ordrebekræftelsen. 
Købers eventuelle indkøbsbetingelser indgår ikke i aftalen, medmindre de er indeholdt i 
ordrebekræftelsen.
4. 
Informationer, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, angivelser af vægt, mål og 
egenskaber, der er anført i prislister, prospekter, bilag til tilbud og lignende, er ikke bin-
dende, medmindre de udtrykkeligt er anført som bindende i ordrebekræftelsen.

II.  Priser
1. 
Alle priser er nettopriser ekskl. moms og evt. andre offentlige afgifter.
2. 
Indtræder der, inden der foretages levering fra Xellas leverandører, prisforhøjelser eller 
lignende som f.eks. forhøjelse af toldafgifter eller andre afgifter, kan den meddelte salgs-
pris inden leveringen forhøjes svarende hertil.
3. 
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med leveringen (såsom havneafgifter, lig-
gepenge, ventepenge, trafikale afgifter og vejgebyrer, vejafgifter og afgifter for benyttelse af 
vandveje og lign.), emballageomkostninger, gebyrer til leje og benyttelse emballage (behol-
dere, tønder, sække, kasser, paller, jernbanebeholdere osv.) samt udgifter til returnering, 
bortskaffelse og destruktion af emballage, betales af køber.
4. 
Tilbehør såsom lim, søm, murbindere, puds og øvrige byggematerialer beregnes i henhold 
til det forventede skønnede forbrug, men afregnes efter de faktiske anvendte mængder. De 
anslåede mængder er ikke bindende for Xella. 

III.  Service
1. 
Xella yder gerne teknisk vejledning og bistår kunder med vores erfaring i givne byggepro-
jekter. Denne vejledning må ikke overflødiggøre ingeniører og arkitekter, og vi påtager os 
ikke ansvar for projektering og selve udførelsen.
2. 
Opmåling og mængdeberegning er købers ansvar. Det anbefales at opmålinger og  
mængdeberegning foretaget af Xella sammenholdes med købers egen udregning.

IV.  Tilbud
1.
Tilbud er gældende i 30 dage, når intet andet er bemærket.
2. 
Produktionstegninger (opstalter og montageplaner) for Silka Vægsystem samt Ytong Dæk 
udført af Xella skal godkendes af kunden, således at det sikres at produktionstegningerne 
stemmer overens med tegningerne anvendt på byggepladsen og den dertil passende 
leverance. Kunden har ansvaret for at tegningsmaterialet stemmer overens med projekt-
tegninger.
3. 
Såfremt leverancerne deles op, og der ikke leves i hele træk tages der forbehold for den 
endelige pris.

V.  Betaling og modregning
1. 
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, skal alle leverancer betales netto kontant 
ved levering. 
2. 
En evt. kontantrabat beregnes udelukkende af vareværdien, eksklusive moms, fragt, 
emballage og evt. andre afgifter og tillæg.
3. 
Ved forsinket betaling fra køber beregnes der morarenter i henhold til bestemmelserne i 
dansk rentelov og med leveringsdatoen som forfaldsdato.
4. 
Køber har ikke ret til at tilbageholde beløb på basis af eventuelle modkrav mod Xella, der 
ikke er anerkendt af Xella på betalingstidspunktet.
5. 
Køber er kun berettiget til den aftalte kontantrabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb i hen-
hold til andre leverancer fra Xella eller fra selskaber i samme koncern som Xella er betalt.

VI.  Levering
1. 
Medmindre andet er aftalt, sker leveringen frit fragtfører (Incoterms FCA) til købers eller 
købers kundes lager eller byggeplads. 
2. 
Leveringen sker på lastbiler op til 25 t brutto. Køber skal sørge for tilfredsstillende 
tilkørselsforhold samt for de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige personale til 
aflæsning. Tilkørslen skal uanset årstiden være ryddet og kunne bære lastbiler med fuld 
læs. Leveringen foretages på det sted, hvor det er muligt ifølge chaufførens vurdering. 
3. 
Leveringstiden angives efter bedste skøn og er fritblivende, medmindre den udtrykkeligt 
anføres som en fast leveringstid. En angivet leveringstid regnes fra ordredato, hvis køber 
forud har afleveret alle nødvendige informationer, ellers senere. Et fast leveringstidspunkt 
kan principielt ikke ændres af køber.
4. 
Hvis leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til en aftalt fast leveringstid, kan køber 
hæve kontrakten. 
5. 
Køber har ikke noget krav på skadeserstatning som følge af forsinkelse, hvis forsinkelsen 
ikke overstiger 4 uger, eller hvis der ikke er aftalt fast leveringstid, og forsinkelsen ikke 
skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Xellas side. Skadeserstatningen kan andrage 
1% af nettoværdien af varen pr. påbegyndt uge, som forsinkelsen varer ud over 4 uger eller 
ud over en aftalt leveringstid, og skadeserstatningen kan aldrig overstige 10 % af varernes 
nettoværdi. Xella hæfter ikke for nogen form for driftstab, avancetab eller andre indirekte 
tab hos køber eller købers kunde.
6. 
Hvis køber undlader at modtage en leverance, vil Xella opbevare den i maks. 14 dage for 
købers regning. Køber kan inden for disse 14 dage, og kun hvis køber samtidigt erstatter 
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alle Xellas udgifter, selv afhente leverancen på opbevaringsstedet. Hvis køber ikke afhenter 
leve-rancen inden udløbet af de 14 dage, har Xella ret til at hæve købet og kræve skadeser-
statning, jf. punkt IV. 7.
7.  
Hvis køber decideret nægter at modtage leverancen, har Xella ret til uden angivelse af no-
gen frist frit at sælge de materialer, der er omfattet af leverancen, til tredjemand. Xella har 
samtidigt ret til at få erstattet den handelsavance, som Xella ville have haft, hvis købet var 
blevet gennemført. Handelsavancen beregnes som forskellen mellem Xellas indkøbspris 
og Xellas pris ved videresalg.

VII. Ejendomsforbehold
Xella forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt 
ud.

VIII. Reklamation
1. 
Køber skal straks efter modtagelsen kontrollere leverancen med henblik på kvalitet og 
mængde og for eventuelle transportskader.
2. 
Enhver reklamation som følge af mangler eller mængder, der konstateres eller burde være 
konstateret ved en sådan kontrol, skal for at være gyldig afgives skriftligt uden ugrundet 
op-hold og senest inden 8 dage fra leveringen hos køber. Ved andre mangler skal der re-
klameres straks efter det tidspunkt, hvor køber konstaterede eller burde have konstateret 
disse. Med forbehold for bestemmelsen i VIII. skal der ske reklamation inden for et år fra 
leveringsdatoen. 3. 
Xella påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at mangelfulde materialer anvendes i 
byggeriet, såfremt manglerne ved materialerne er eller kunne være opdaget i forbindelse 
med indsættelsen af de mangelfulde materialer i byggeriet.

IX.  Ansvar for mangler
1. 
Ved eventuelle mangler, som Xella hæfter for på grund af hændelige eller uagtsomme 
handlinger, kan Xella frit vælge, om der skal foretages udbedring eller omlevering.
2. 
Køber kan kun gøre mangelkrav gældende, hvis køber har afgivet rettidig reklamation, jf. 
ovenfor, og har fulgt Xellas forskrifter for behandling eller montering osv. af de enkelte 
produkter. 
3. 
Xellas ansvar for mangler  er i henhold til VII. 1. begrænset til den ovenfor anførte udbed-
ring og enhver yderligere hæftelse fra Xellas side som følge af mangler ved den leverede 
vare, herunder købers eller købers kundes driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, 
er udelukket. 4. 
En eventuel udbedring eller omlevering medfører ikke nogen forlængelse af reklamati-
onstiden.

X.  Klausul for byggeleverancer
1. 
I forbindelse med materialeleverancer til byggeprojekter gælder desuden med forbehold 
for andre bestemmelser følgende bestemmelser, hvor Xella yder en forlænget reklamati-
onsret: 
2. 
Xellas ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det bygge- 
projekt, som leverancen udgør en del af. I forbindelse med leverancer til lager eller til 
videresalg ophører mangelansvaret dog senest 6 år efter datoen for leveringen hos køber. 
Xella accepterer, at krav som følge af mangler ved leverancer, der ikke eller kun med stort 
besvær kan sættes igennem mod køber, samtidig kan gøres gældende direkte over for 
Xella. Dette mangelansvar kan dog kun gøres gældende i det omfang, det er Xellas egen 
leverance, der er mangelfuld, og desuden kun i det omfang, som følger af Xellas eget kon-
traktforhold med køber, herunder de nærværende almindelige salgs- og leveringsbetin-
gelser. Xella accepterer dog under alle omstændigheder, at der som følge af det indbyrdes 
forhold mellem parterne kan lægges 
sag an mod Xella og køber i forening, og at sådanne krav kan behandles af voldgiftsretten 
for byggevirksomhed.

XI. Produktansvar
1. 
Xella hæfter for eventuelle skader, der forårsages af de leverede materialer, i det omfang 
sådanne skader er omfattet af lov om produkt-ansvar. Såfremt eventuelle skader ikke er 
omfattet af produktansvarsloven, er Xellas ansvar begrænset til nettosalgsprisen.
2. 
Xella fralægger sig ethvert ansvar for tingsskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte 
tab hos køber eller købers kunde.
3. 
Hvis Xella ifalder produktansvar over for tredjemand, har køber pligt til at friholde Xella i 
samme omfang, som Xellas ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. 
Køber har desuden pligt til at lade sig sagsøge som medsagsøgt ved den samme domstol 
som den, der behandler et eventuelt skadeserstatningskrav mod Xella.
4. 
Xella har tegnet en produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab.

XII. Force majeure
1. 
Xella hæfter ikke, hvis den manglende opfyldelse beror på forhold, som Xella ikke er herre 
over, og som ikke kunne eller burde have været forudset ved indgåelsen af aftalen, som 
f.eks. krig, import- og eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lignende. Xellas hæfter 
heller ikke for følgerne af strejker, lockouts og andre forhold, der hører under force ma-
jeure, og som medfører en mangel på varerne i henhold til kontrakten eller på de råvarer, 
der skal bruges til fremstillingen heraf.

XIII. Værneting
1. 
Enhver tvist mellem køber og Xella afgøres af de danske domstole ved anvendelse af dansk 
ret med Xellas hjemting som værneting.

XIV. Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestem-
melse i øvrige aftaler mellem køber og Xella er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af 
alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke heraf.
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