
Tilbud:  ES066709 - Tilbud på udstyr fra Tress



Danmark
8763 Rask Mølle
Gyvelvej 18
Anja Andersen
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TRESS AS  Sport & Leg
Danmarksvej 34
8660 Skanderborg

Telefonnr.: 86522200
E-mail: tress@tress.dk

Dato: 19-02-19
Tilbud:  ES066709

Kundenr.: 25388270

Kontaktperson Tress: Jørgen Østergård Trapp
Kontaktperson kunde: Anja Andersen

Leveringsbetingelser: Ab lager

I henhold til aftale, fremsender jeg hermed vedlagte tilbud. 
Har I modtaget tilbuddet som pdf. er der mulighed for at klikke på forstørrelsesglasset og
komme direkte til produktet på vores hjemmeside. Her finder I billeder og yderligere beskrivelse.

Jeg håber at tilbuddet lever op til Jeres forventninger, og at vi kan ændre det til ordre efter nærmere aftale.
I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte mig på nedenstående oplysninger ved eventuelle spørgsmål.

Salgskonsulent
Jørgen Østergård Trapp
Midt- og Vestjylland

E-mail: jt@tress.dk
Telefonnr.: 40 62 67 39
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658199 Stikbold i skum Ø 15 cm. m/hud2 Stk 108,0054,00
Kv. 30 kg. farve: neon orange

658198 Stikbold i skum Ø 15 cm. m/hud2 Stk 108,0054,00
Kv. 30 kg. farve: neon pink

658197 Stikbold i skum Ø 15 cm. m/hud2 Stk 108,0054,00
Kv. 30 kg. farve: neon grøn

658196 Stikbold i skum Ø 15 cm. m/hud2 Stk 108,0054,00
Kv. 30 kg. farve: neon rød

658195 Stikbold i skum Ø 15 cm. m/hud2 Stk 108,0054,00
Kv. 30 kg. farve: neon gul

603680 Safepitch fodboldpool bane1 Stk 16.499,0016.499,00
363 x 678 cm

603682 Safepitch fodboldpool bolde1 Sæt 1.750,001.750,00
komplet sæt

658303 Badmintonketcher level 4005 Stk 490,0098,00
658701 Badmintonketcher Forza junior5 Stk 270,0054,00

658289 Badmintonbolde RSL Nylon Hvid5 Stk 410,0082,00
Medium hastighed. Rør af 6 stk.

658312 Tennisketcher 23" ca. 58,4 cm.5 Stk 465,0093,00
Brugerhøjde 114-125 cm.

658314 Tennisketcher 27'' ca. 68,6 cm.5 Stk 655,00131,00

651598 Tennisbold i skum Ø: 90 mm.6 Stk 84,0014,00
Kv. 75 kg./m3

658317 Tennisbold Tretorn Pro Control. 4 Stk.2 Sæt 274,00137,00

652315 Ærteposer, 40 stk i spand1 Spand 192,00192,00
i farverne sort, orange, lilla og pink

Overført.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21.629,00
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654833 Spot trainer reaktionsskiver, sæt med 10 stk.1 Sæt 149,00149,00
Pure 2 Improve

652865 Kastetæppe 100x100 cm.1 Stk 164,00164,00
med 8 kasteposer i 4 farver

652866 Bold-Casino spil2 Stk 5.758,002.879,00
Længde 415 cm og bredde 95 cm

652864 Kastetavle til præcisionskast1 Stk 712,00712,00

657060 Faldskærm Ø: 350 cm1 Stk 299,00299,00
Med 8 håndtag

900901 Build N' Balance Maxi1 Sæt 2.589,002.589,00

945963 Klatrehule og rutschebane sæt1 Sæt 8.500,008.500,00
i skum
demo vare fra MCH

901037 Dåsestylter5 par 115,0023,00
2 stk. Højde: 12,5 cm, Ø: 10,5 cm

901031 Kængurustylte, Blå5 Stk 1.745,00349,00
Maks. brugervægt: 50 kg.

41.660,00

10.858,75
54.293,75

Momsbeløb

I alt DKK

I alt DKK inkl. moms

Fragtbeløb 1.775,00
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER TRESS AS 
 

1. Generelle oplysninger 
 

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg foretaget af TRESS A/S, CVR-nr. 11 07 42 19 ("TRESS"). 
1.2 Alle leverancer, arbejder og tjenesteydelser, der leveres af TRESS ("Arbejdet"), er baseret på nærværende betingelser. 
1.3 I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der indgår i tilbudsmaterialet og/eller andre kontraktdokumenter 

udarbejdet af kunden (tilsammen "Kontrakten"). 
1.4 Ændringer i nærværende betingelser gælder kun efter udtrykkelig skriftlig accept fra TRESS’ side.  
1.5 Alle Kontrakter kræver TRESS’ skriftlige godkendelse for at blive juridisk gyldige. Kontrakter (eller købsaftaler) fremsendt pr. fax eller e-mail (underskrevet og scannet) 

anses for at være i skriftlig form, mens Kontrakter fremsendt med andre former for telekommunikation ikke gør.  
1.6 Tilbud fra TRESS er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 3 måneder fra tilbudsdato. 
1.7 Tegninger, specifikationer, beregninger og andre tekniske oplysninger, som leveres af TRESS, forbliver TRESS’ ejendom. Oplysningerne skal behandles fortroligt og må 

ikke distribueres, kopieres og/eller videregives til tredjemand til andre formål end opfyldelsen af Kontrakten. 
 

2. Pris og betalingsbetingelser 
2.1 Alle TRESS’ priser tillægges lovpligtig omsætningsafgift (moms) til den relevante sats eller afgift svarende til moms (i udlandet). 
2.2 Betalingsbetingelserne er forudbetaling med bankoverførsel med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. 
2.3 Såfremt der ikke er aftalt forudbetaling eller såfremt TRESS yder kunden kredit og kunden overskrider en betalingsfrist, beregnes rente af tilgodehavendet med 2% pr. 

påbegyndt måned. 
2.4 Kunden har kun ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning i det omfang modkravene er ubestridte eller juridisk etablerede ved endelig dom eller 

lignende. 
2.5 Alle priser er ekskl. forsendelse/fragt, installation, montage, afgifter og miljøtillæg. Ændringer i afgifter, fragt, indkøbsomkostninger samt andre udefra kommende 

forhold kan medføre, at TRESS kan justere priserne. 
2.6 Der tages forbehold for prisændringer og – fejl. 

 
3. Materialer leveret af kunden og byggepladsfaciliteter 
3.1 Materialer leveret af kunden skal leveres rettidigt og i overensstemmelse med aftalte tidsplaner. 
3.2 Tegninger, tekniske specifikationer og andre tekniske dokumenter, der er nødvendige for Arbejdets udførelse, skal - medmindre andet er aftalt – være godkendt til 

byggeri (AFC) på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten. 
3.3 Materialer leveret af kunden skal afleveres på en adresse, som bestemmes af TRESS og skal ved levering til TRESS være ledsaget af alle relevante certifikater og 

installationsvejledninger mv. 
3.4 Såfremt Arbejdet omfatter opførelse og installation på kundens adresse ("Byggepladsen"), skal følgende stilles gratis til rådighed for TRESS i det omfang, at det er 

hensigtsmæssigt for TRESS’ udførelse af Arbejdet:  
 

 Fri og uhindret adgang til Byggepladsen 

 Velfærdsfaciliteter til TRESS’ personale 

 Befæstede arealer til opbevaring af materialer 

 Strøm inkl. fordelingstavler og stikkontakter tæt på arbejdsområder 

 Drikkevand og vand til trykprøvning (hvis relevant) 

 Trykluftforsyning. 

 
3.5 I tilfælde af TRESS skal foretage gravearbejder er kunden forpligtet til at indhente ledningstegninger af enhver art, oplysninger om jordbundsforhold og eventuelle 

byggetilladelser. Kunden bærer det fulde ansvar for at tegningerne og oplysningerne er retvisende i enhver henseende. 

 
4. Leveringstid 
4.1 Tidspunktet for levering ("Leveringstiden") skal være baseret på gensidig aftale mellem TRESS og kunden. 
4.2 Leveringstiden anses for overholdt, når levering har fundet sted i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 5.2 og 5.3 uden væsentlige mangler inden for den 

aftalte tidsplan. 
4.3 Leveringstiden udskydes og kunden afholder de dermed forbundne omkostninger for TRESS, såfremt: 

 

 Materialer leveret af kunden, jf. pkt. 3, er forsinket (tegninger godkendt til byggeri (AFC), materialer, osv.) 

 Afleveringen af Arbejdet er forsinket af grunde, som TRESS ikke er ansvarlig for. 

 
4.4 Leveringstiden udskydes ligeledes, såfremt TRESS er forhindret i at fuldføre Arbejdet inden for aftalte Leveringstid på grund af force majeure eller andre omstændigheder 

udenfor TRESS’ kontrol. Leveringstiden udskydes i en periode svarende til forhindringens varighed, idet der dog indregnes en rimelig opstartsperiode. 
 

5. Leveringsbetingelser 
5.1 Arbejdet henligger for kundens risiko, fra det øjeblik Arbejdet er leveret. Arbejdet kan enten indebære levering af varer, jf. pkt. 5.4, eller levering af andre arbejder og 

tjenesteydelser, jf. pkt. 5.5. 
5.2 Leverings sker normalt indenfor 1-3 arbejdsdage. 
5.3 TRESS tager forbehold for restordrer ved udsolgte varer samt for restordrer grundet forsinkelser fra TRESS’ leverandører. I tilfælde af restordre, vil kunden modtage 

besked om forventet leveringstidspunkt. 
5.4 Levering af varer, herunder delleverancer, foretages ab lager i overensstemmelse med Incoterms 2010. Dette gælder også, selvom TRESS har påtaget sig accessoriske 

forpligtelser såsom forsendelse eller levering. 
5.5 Levering af andre arbejder og tjenesteydelser anses for udført, når aflevering har fundet sted i overensstemmelse med det nedenfor anførte: 

 

 Aflevering finder sted ved afslutningen af montagearbejde, medmindre der konstateres væsentlige mangler under en af kunden ønsket afleveringsforretning, i hvilket 
tilfælde der indkaldes til en ny afleveringsforretning, der afholdes, når TRESS skriftligt har meddelt kunden, at afhjælpning har fundet sted. Kunden har ikke ret til at 
afvise aflevering på grund af ikke-væsentlige mangler, forudsat at TRESS udtrykkeligt accepterer TRESS’ forpligtelse til at afhjælpe manglen.  

 Såfremt aflevering ikke finder sted på grund af omstændigheder, som TRESS ikke er ansvarlig for, skal aflevering (og dermed risikoens overgang til kunden) anses for at 
have fundet sted 10 arbejdsdage efter det angivne forventede tidspunkt for Arbejdets afslutning. 

 Endvidere skal aflevering (og dermed risikoens overgang til kunden) anses for at have fundet sted, såfremt kunden tager Arbejdet helt eller delvist i brug. 

 
5.6 Delvise leverancer eller tjenesteydelser er tilladt, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt. 
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6. Ejendomsforbehold 
6.1 TRESS bevarer ejendomsretten til Arbejdet, indtil alle udestående fordringer er afregnet, især det specifikke mellemværende, som kan henføres til forretningsforholdet 

mellem TRESS og kunden. TRESS er berettiget til på kundens regning at forsikre Arbejdet mod tyveri, beskadigelse, brand, vand og andre skader, medmindre kunden 
påviseligt har tegnet en sådan forsikring. 

6.2 Såfremt kunden misligholder Kontrakten, herunder navnlig i tilfælde af manglende betaling, har TRESS ret til at tilbagetage det leverede Arbejde efter at have sendt en 
skriftlig påmindelse. Dette anses ikke som ophævelse af Kontrakten. Kunden er forpligtet til straks at informere TRESS om alle forhold, som påvirker 
ejendomsforbeholdet, navnlig udlæg i ejendom eller faktiske indgreb i ejendomsforbeholdet. 
 

7. Undersøgelsespligt, reklamation og mangler 
7.1 Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at undersøge det leverede for fejl og mangler samt kvantitetsmangler. 
7.2 Det påhviler kunden at reklamere straks og senest 8 dage efter, at en mangel ved de Arbejder, herunder mængdedifferencer, er eller burde have været opdaget. 

Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. 
7.3 Kunden skal straks efter konstateringen af eventuelle mangler skriftligt meddele dette til TRESS og i detaljer beskrive arten og omfanget af manglen. 
7.4 Kunden skal, i samarbejde med TRESS, give TRESS den fornødne tid og mulighed for at udføre alle afhjælpningsaktiviteter, som TRESS anser for nødvendige. I tilfælde af 

kundens undladelse heraf fritages TRESS for ansvaret for manglerne i enhver henseende. 
 

8. Returvarer og refusion 
8.1 Returnering af varer kan kun ske efter udtrykkelig og skriftlig aftale med en medarbejder hos TRESS og enhver returnering skal ske i original og ubrudt emballage.  
8.2 Specialvarer, tilvirkede varer og bestillingsvarer tages ikke retur. 
8.3 Eventuel refusion foregår ved bankoverførsel. I tilfælde af aftale om refusion skal der vedlægges kopi af faktura, samt bankoplysninger; i form af registrerings- og 

kontonummer. 
 

9. Ansvar og begrænsning heraf 
9.1 TRESS erstatter kun dokumenterede, direkte tab.  
9.2 TRESS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab.   
9.3 I tilknytning til ovenstående præciseres det, at kunden er ansvarlig for at undersøge og sikre, at de af TRESS leverede Arbejder kan anvendes som forudsat, og at TRESS 

således under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader. Tilsvarende gælder det, at kunden skal friholde TRESS, såfremt tredjemand kan 
rette krav mod TRESS som følge af sådanne følgeskader. 

9.4 TRESS’ eventuelle ansvar forbundet med en leverance er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til købesummen for den pågældende leverance. 
 

10. Kundens insolvens 
10.1 Såfremt kunden går i betalingsstandsning eller kunden eller en af dennes kreditorer fremsætter begæring om, at kunden tages under insolvensbehandling, eller kunden 

tages under insolvensbehandling eller at insolvensbehandling afvises som følge af utilstrækkelige aktiver, kan TRESS, uden at dette berører TRESS’ øvrige juridiske eller 
kontraktlige rettigheder, ophæve Kontrakten uden varsel og kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede varer, jf. pkt. 6. 
 

11. Force majeure 
11.1 TRESS friholdes for enhver forpligtelse til at foretage levering, i det omfang TRESS er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for TRESS’ 

kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for Kontraktens indgåelse ("Force Majeure"). 
11.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til: 

 

 Krig, terror og hærværk 

 Naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder stormvejr, regn, sne, osv. 

 Driftsafbrydelser på Byggepladsen af enhver art, som forsinker eller afbryder Arbejdet 

 Brand 

 Mangel på materialer og energiforsyning 

 Strejke og lovlig lockout. 

 
12. Persondata 
12.1 TRESS registrerer oplysninger om kunder, der i enhver henseende behandles fortroligt og ikke videregives til 3. mand, medmindre videregivelse er nødvendig for 

opfyldelse af Kontrakten. 
 

13. Lovvalg og værneting 
13.1 Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem TRESS og kunden, er underlagt dansk ret, bortset fra dansk international privatret. 
13.2 Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne Kontrakt, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophøret heraf, skal afgøres ved de 

danske domstole med retten i Kolding som værneting i 1. instans. 
 

14. Generelle bestemmelser 
14.1 Kunden kan ikke uden TRESS’ skriftlige samtykke overdrage kundens kontraktmæssige rettigheder i henhold til Kontrakten til tredjemand. 
14.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i Kontrakten ikke kan håndhæves, fordi de strider mod gældende lov eller af anden årsag betragtes som ikke acceptable, skal dette 

ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Kontrakten. 
 
 


