SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
gældende fra 2018

Generelt:
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg,
leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet
skriftligt af os.
Priser:
De anførte priser er de på tilbudsdagen gældende og
er faste i 30 dage, med mindre andet aftales. Vi forbeholder os imidlertid ret til at regulere prisen ved
ændringer i told- og andre udgifter, som opstår i
tiden mellem tilbudets afgivelse og ordrens levering.
Vi forbeholder os ligeledes ret til at foretage kursregulering på fakturadatoen. Sådanne ændringer giver
ikke køber ret til annullering af ordren.
Levering og reklamation:
De anførte priser gælder, hvor intet andet er
skriftligt bekræftet, ab fabrik. Forsendelsen er på
købers risiko. Reklamationer over levering skal ske
inden 8 dage fra leveringsdatoen. Forsendelsesmåde
vælges af os efter bedste skøn og uden ansvar for
fragtdifferencer.
Tegninger, beskrivelser samt rådgivning:
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet
materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud
eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden
sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre
arbejde efter. Tegninger, som sælger har udført til
brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.
Tryksager, mails, hjemmeside etc., som indeholder beskrivelser, illustrationer, vægte osv., er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til
dem. Diagrammer, tegninger, udført af sælger på
kundens foranledning, betragtes kun som vejledende.
I alle tilfælde tages forbehold for ændringer og lignende vedrørende tekniske specifikationer m.m.
Sælger påtager sig intet ansvar i forbindelse med
rådgivning omkring valg og benyttelse m.m. af sælgers produkter.
Leveringsdato:
Anførte leveringstider er opgivet efter bedste skøn
og er uden forbindende og under forbehold af forsinkelser på grund af strejke, lockout og anden force
majeure.
Forsinket levering, der skyldes forhold uden for vor
kontrol berettiger ikke til annullering af indeværende ordre. Vort selskab påtager sig intet ansvar
for tab som følge af forsinket levering.

Returnering:
Returnering kan kun finde sted efter aftale med os i
hvert enkelt tilfælde, og sådan returnering vil kun
være mulig for kurante varer i ubeskadiget originalemballage. Desuden skal vort fakturanummer opgives, og returneringen skal ske franko. Varer, der returneres ifølge dette punkt, krediteres med fradrag
til dækning af omkostninger.
Betaling:
Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadato, med mindre andet aftales. Ved for sen betaling
beregnes rente fra forfaldsdato.
Veksler og/eller andre gældsbeviser anses ikke for
betaling, før forpligtelsen er opfyldt. Køberen er
ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller
at foretage modregning.
Garanti og ansvar:
Varer, produceret af os selv, som inden 12 måneder
fra fremstillingsdatoen viser sig behæftet med fremstillings- eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved fragtfri indsendelse til os. Vi
vælger selv mellem reparation og ombytning.
Garantiforpligtelser bortfalder såfremt reparation og
service ikke udføres af os eller en af os autoriseret
person, eller såfremt der anvendes uoriginale reservedele.
For andre varer gælder de samme betingelser, som gælder mellem os og underleverandøren, herunder også reklamations- og forældelsesbestemmelser, alt således,
at vi kun er ansvarlige i det omfang, sådant ansvar
af os kan gennemføres over for underleverandøren.
Erstatningskrav for omkostninger ved udskiftning,
driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte
tab godtgøres ikke af os.
Værneting:
Sælger har ret til at bestemme, at enhver tvist, hvad
enten denne angår forståelsen af denne kontrakt eller
andre spørgsmål i øvrigt, skal afgøres ved voldgift
eller domstolsbehandling.
Såfremt sælger vælger voldgift, benyttes Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark og de for denne ret
gældende regler. Såfremt sælger vælger domstolsbehandling, skal sagen behandles ved sælgers værneting,
subsidiært Sø- og Handelsretten i København.

