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Hej Gunnar, hermed revideret tilbud på legeplads 
Jeg har udarbejdet forslag med tegninger og tilbud.   

I tilbuddet på legepladsen indgår 
• Legeredskaber
• Levering
• Montering
• Valgfri farve på legeredskaber natur eller svenskrød
• Tegninger og dokumenter til sagsbehandling
• Etablering af støbt gummi faldunderlag.

I tilbuddet på legepladsen indgår ikke 
• Nedtagning og bortskaffelse af gl. legeplads
 Kontakt os for vejledning og tilbud

Samm-Sall Legepladser 
Samm-Sall Legepladser har eksisteret siden 1994 og vores mål er altid at levere kreative og 
sikre legeredskaber, der overholder den europæiske sikkerhedsstandard EN1176, til vores 
kunder.  

Kvalitet i højsædet 
Det er meget vigtigt, at legepladsen har en lang levetid, og derfor er alle Samm-Sall’s 
legeredskaber tilpasset det danske klima. Vi anvender de bedste råvarer, der sikrer lang 
holdbarhed og som kun nødvendiggør minimal vedligeholdelse, og derfor har vi en af branchens 
bedste garantier, eks. 15 års garanti mod råd og svamp på alle limtræsstolper med jordkontakt.  

Hjælp og rådgivning 
Ved etablering af en legeplads er der en række forhold som skal være på plads, bl.a. skal der i de 
fleste kommuner søges byggetilladelse. Samm-Sall Legepladser hjælper gerne gennem alle faser 
af etableringen, og herunder også kontakt med myndighederne. 

Vi glæder os til et samarbejde 
Vi glæder os til, at I vælger en legepladsløsning fra Samm-Sall Legepladser. Vi står altid til 
rådighed, og hjælper Jer med at skabe den legeplads, I har brug for. 

Har I ændringer til tilbuddet, kan jeg hurtigt fremsende et nyt tilbud og eventuelt nye tegninger, så 
vi hurtigt og nemt kan komme frem til den bedste løsning. 

God fornøjelse. 

Med venlig hilsen 

Jørgen Jensen 
Legemiljøkonsulent 
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Legeplads forslag 1 - Legeredskaber 

Babygynge 
• Solide ben af limtræ
• Babygynge
• Rustfri kæder
• Faldunderlag 2x6 meter

Legehus 
• Solidt legehus
• Bord
• Bænke
• Kræver ikke faldunderlag

Rutsjebane 
• Tårn med platform
• Opløbsbro
• Rutsjebane højde 1 m
• Faldunderlag 4,3x8 m
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Vippedyr 
• Vippeleg
• Græs kan bruges som faldunderlag

Tårn 
• Legetårn med rutsjebane
• Rutsjebane højde 1,4 m
• Mahonievanger m/rustfri bund
• Støjreduceret
• Klatrenet
• Stige
• Armgang
• Rebstige
• Faldunderlag 5,9x7,5 m

Faldunderlag 
• Støbt basis gummi
• Tykkelse ift. faldhøjde
• 150 mm jord/græs afgraves – aflægges på arealet
• 100 mm stabilgrus udlægges
• Gummiarealet afsluttes med aluprofil, dog ikke ved rutsjebane.
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Oversigt over legepladsen 
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Økonomi forslag 
Vare nr. Produkt Antal Enhed Pris Beløb

Eksisterende legeplads

Legeredskaber
95532-01 Combitårn 1 Stk. 28.900,00            28.900,00            

10100 Montering af legeredskaber 1 Stk. 6.000,00              6.000,00              

Faldunderlag
Faldunderlag fugleredegynge 4x8 m 32 m2 950,00 30.400,00            
Faldunderlag combitårn 5,9x7,5 m 44 m2 1.150,00              50.600,00            

Ny legeplads

Legeredskaber
Babygynge - stolpegynge 1 Stk. 5.900,00              5.900,00              

10100 Montering af legeredskaber 1 Stk. 3.000,00              3.000,00              
82550-00R Legehus - Rød 1 Stk. 11.995,00            11.995,00            

10100 Montering af legeredskaber 1 Stk. 1.500,00              1.500,00              
82966-04 Combitårn med rutsjebane 1 Stk. 19.900,00            19.900,00            

10100 Montering af legeredskaber 1 Stk. 4.500,00              4.500,00              
FS101 Hesten - Red 1 Stk. 3.995,00              3.995,00              
10100 Montering af legeredskaber 1 Stk. 900,00 900,00 

Faldunderlag
Faldunderlag babygynge 2x6 m 12 m2 950,00 11.400,00            
Faldunderlag rutsjbane 1,8x6,5 12 m2 950,00 11.400,00            

Levering
Fragtdiv Fragt- og leveringsomkostninger 1 Stk. 3.500,00              3.500,00              

Moms grundlag Valuta Moms Moms beløb Total beløb

193.890,00 DKK 25% 48.472,50 242.362,50

Prisen for den eksisterende legeplads bliver således kr. 144.875,- incl moms. 

Prisen for den nye legeplads bliver kr. 93.112,50 incl. moms. 

Leverings omkostninger kr. 4.375,- incl. moms. 

Samlet pris kr. 242.362,50 incl. moms. 
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Salgs- og Leveringsbetingelser 
 
1. ANVENDELSESOMRÅDE 
Ved ethvert køb af produkter, service m.m. fra Samm-Sall ApS anses nærværende salgs- og leveringsbetingelser som en integreret del af 
handelsvilkårene, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køber gøres således udtrykkeligt opmærksom på, at disse salgs- og leveringsbetingelser 
kan indeholde fravigelser fra købelovens generelle regler.  
 
2. PRISER 
Priser angives i henhold til Samm-Sall ApS til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms og leveringsomkostninger. Tilbud er kun gyldig, når det 
forelægger skriftligt og kun i den i tilbuddet gældende periode. Er der ikke angivet nogen periode gælder tilbuddet i 90 dage. 
For udenlandske varer tages forbehold for kursændringer. Samm-Sall ApS er berettiget til at ændre priserne procentuelt lige så meget som den 
pågældende udenlandske valuta har ændret sig siden tilbuddets afgivelse. 
 
3. JORDARBEJDE 
Tilbud er afgivet under forudsætning af, at jorden ikke er forurenet, og at evt. bortkørt jord kan deponeres som ren by jord. Det forudsættes 
yderligere – medmindre andet frem går af tilbuddet eller ordrebekræftelsen - at gravearbejde kan foretages i normal gravevenlig råjord med 
håndredskaber, og at der ej heller forefindes rester af byggeaffald, fundamenter, rødder, store sten, høj grundvandsstand osv. I modsat fald kan 
ekstraregninger i forbindelse med jordbundsanalyser, deponering og gravearbejde påregnes. Samm-Sall er ikke erstatnings ansvarlig for skader 
påført ikke oplyste (af kunde) kabler og rør. 
 
4. BETALINGSBETINGELSER 
Fakturabeløb betales netto 8 dage efter levering (bankoverførsel eller check), medmindre anden betalingstermin udtrykkeligt fremgår af 
ordrebekræftelse, faktura eller anden aftale. Ved enhver betalingsforsinkelse på løber der morarenter med 2% pr. påbegyndt måned samt 
rykkergebyr med kr. 100,00 inkl. moms pr. rykkerskrivelse. 
  
5. EKSPEDITIONS GEBYR 
 Der pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 ekskl. moms når fakturabeløb er under kr. 5.000,00 ekskl. moms. 
 
6. LEVERINGSBETINGELSER 
Levering sker til den forud aftalte adresse, og udgifter til transport og transportforsikring pålægges kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt. 
Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig, ret til dellevering forbeholdes. 
 
7. FORTRYDELSES- OG RETURRET 
For bekræftede ordrer om køb gælder der ingen fortrydelses- eller annullerings ret, og leverede varer tages alene retur, såfremt dette er 
udtrykkeligt aftalt. Aftalt returnering skal ske uden omkostninger for Samm-Sall ApS, samt i ubeskadiget og original tilstand.  
 
8. RISIKO 
Enhver risiko for de leverede varer overgår til kunden ved leveringen. 
 
9. UNDERSØGELSESPLIGT/ACCEPT 
Det påhviler kunden nøje at undersøge, om leverede varer svarer til det aftalte, og i det omfang dette ikke er tilfældet, skal reklamation uden 
ugrundet ophold efter leveringsdagen fremsættes skriftligt over for Samm-Sall ApS. Efter denne periode anses De for at have accepteret 
produktet/leverancen.  
 
10. MANGLER 
I det omfang der ikke er indgået særskilt serviceaftale eller produkterne er leveret med videregående garanti eller reklamationsret fra 
producentens side, yder Samm-Sall ApS 5 års reklamationsret på skjulte fejl og mangler på alle varer som er produceret af Samm-Sall ApS mod 
forevisning af faktura som dokumentation for leveringsdag. Reklamation mod fejl og mangler skal straks ved konstateringen fremsættes skriftligt 
over for Samm-Sall ApS inden udløb af reklamationsfristen. Der ydes ikke reklamationsret, hvis manglen er opstået som følge af vold, forkert 
anvendelse og brug, eller som følge af andre ydre omstændighed. Samm-Sall ApS forbeholder sig ret til inden for rimelig tid så vidt muligt at 
foretage afhjælpning af fejl og mangler, eller foretage omlevering. Herudover kan der ikke over for Samm-Sall ApS gøres andre mangelbeføjelser 
gældende som følge af fejl eller mangler, herunder krav om erstatning for direkte eller afledte økonomiske tab og følgeskader. 
 
11. Force majeure 
Samm-Sall ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser (herunder levering og service), der skyldes omstændigheder uden for selskabets rimelige 
kontrol, og har i sådanne tilfælde ret til forlængelse af fristen for opfyldelse. Disse omstændigheder kan f.eks. være arbejdskonflikt, brand, 
leverandørers konkurs, betalingsstandsning eller leveringsnægtelse, mangel på transportmidler eller drivkraft, almindelig vareknaphed, 
valutarestrektioner, myndighedstiltag, terrorhandlinger, oprør, uroligheder og naturkatastrofer. Hvis dette varer længere end 2 måneder, kan 
denne aftale opsiges af begge parter uden kompensation. 
 
12. PRODUKTANSVAR 
Samm-Sall ApS er alene erstatningspligtig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser, og fraskriver sig således ethvert 
yderligere ansvar, der ikke kan støttes herpå. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter Samm-Sall ApS ikke 
for tingskade, som forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, såfremt sådan defekt kan henføres til grov uagtsomhed hos 
Samm-Sall ApS. Det erstatningsansvar, som måtte påhvile Samm-Sall ApS omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab, 
følgeskader, og er beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkters købspris/udfaktureringspris. 
 
13. EJENDOMSFORBEHOLD 
Samm-Sall ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil det fulde fakturabeløb, morarenter og eventuelle rykkergebyrer er betalt. 
 
14. TVISTER  
Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale skal anlægges ved Retten i Viborg under anvendelse af dansk ret. 
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