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SALGS-, LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER MARTS 2016 gælder med mindre andet skriftligt er
aftalt mellem parterne.
TILBUD. De angivne priser er at forstå ekskl. MOMS og andre afgifter. Vi forbeholder os ret til at ændre prislister
og tilbud. Tilbudsgyldighed: 30 dage, såfremt andet ikke er angivet.
ORDRER noteres med forbehold for strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure. Vi forbeholder os ret til at ændre en bekræftet pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter etc.
LEVERINGSTIDEN tager sin begyndelse efter endelig afklaring af ordregrundlaget, og såfremt forudbetaling er
aftalt, når denne er indgået.
LEVERING OG FORSENDELSE sker, ekskl. emballage, ab vor adresse, ekskl. moms, baseret på det
nugældende pris-/omkostningsniveau samt nedennævnte kurs.
Ved ordrer leveret fra vort lager med nettoværdi under DKK 1.500,00 beregnes et gebyr på DKK 150,00 samt
porto og emballage efter gældende takster. Ved ordrer specielt hjemtaget med nettoværdi under DKK 1.500,00
beregnes et leverandør afhængig gebyr på minimum DKK 150,00 samt porto og emballage efter gældende tak ster. Ved ønske om delleverance vil der for hver delleverance blive beregnet gebyr, porto og emballage.
Såfremt en køber ikke ønsker at aftage varer til en aftalt tid, henligger disse på vort lager for købers regning og
risiko. Varerne vil blive faktureret på det aftalte leveringstidspunkt og til aftalte konditioner.
RETURNEREDE ubrugte, ubeskadigede standardlagervarer, i ubrudt originalemballage, der efter forudgående
aftale og med oplysning af vort fakturanummer og- dato returneres franko inden 1 måned efter levering,
krediteres med den fakturerede vareværdi, maks. dog den ved returneringen gældende pris, minus 10%. Varer,
der f.eks. er specielt fremstillet, eller hjemtaget af os på særlig bestilling, kan ikke forventes krediteret.
EMBALLAGE tages ikke retur, og krediteres ikke.
BETALING 30 dage netto.
RENTEBEREGNING ved betaling senere end til de aftalte betalingsterminer beregnes et rentetillæg på 2% pr.
påbegyndte måned, dog min. DKK 150,00.
KURSBASIS. Såfremt ikke andet er angivet, er prisen baseret på, tilbudsdagens middelkurs ±2%. Kursen følger
varens oprindelsesland. Mangler kursbasis oplyses dette på forlangende. Ved en afvigelse af leveringsdagens
kurs på mere end ±2%, vil en regulering finde sted ud fra basiskursen.
GARANTI. Under forudsætning af, at varen er monteret, betjent og vedligeholdt korrekt, andrager afhjælpnings perioden 12 måneder fra leveringsdagen.
Ved teknisk service, projektering og ordreafvikling, tages der forbehold for evt. fejl, mangler eller mangelfulde oplysninger fra køber.
PRODUKTANSVAR. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for
tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig
for over for køber.
Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,
b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast
ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.
I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De
nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne
part straks underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af
materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punktet
nedenfor.
VOLDGIFT. Tvister mellem sælger og køber, der måtte opstå som følge af nærværende overenskomst afgøres
ved voldgift i sælgers jurisdiktion efter gældende dansk ret og kan ikke indbringes for domstolene med mindre
sælger bestemmer andet. I øvrigt finder reglerne i lov om voldgift anvendelse.
EJENDOMSRET. Tegninger, beskrivelser, prøver o. lign., som er udleveret i forbindelse med tilbud, forbliver vor
ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til 3. person.
TIDLIGERE UDGAVER ANNULLERES HERMED.

