Salgs- og leveringsbetingelser
Gyldighed:
Nærværende betingelser gælder for alle
tilbud, salg og leverancer, medmindre andet et
aftalt skriftligt. For sælgers leverancer gælder
endvidere NL 92. I tilfælde af konflikt
mellemregelsættene, skal nærværende salgsog leveringsbetingelser have forrang frem for
NL 92
Pris:
Alle priser er i danske kroner excl. moms og
køber må tåle prisændringer som følge af
ændringer i told, skatter afgifter o.lign.
Prislister, kataloger m.v.:
Prislister, kataloger, betjeningsvejledninger
m.v. anses alene som opfordring til at gøre
tilbud såvel med hensyn til priser, tekniske
data m.m., og er således uforbindende for
sælger.
Køber opfordres derfor til at forhøre sig om
eventuelle ændringer i forbindelse med
aftaleindgåelsen.
Betaling:
Betaling skal finde sted som angivet i
fakturaen. Efter forfaldsdato beregnes rente
med 1,75% pr. påbegyndt måned samt renters
rente. Køber er ikke berettiget til at modregne
i købesummen med mindre modfordringen er
skriftlig anerkendt af sælger.
Levering:
Forsendelsesform sker efter sælgers valg og
sker fragtfrit på adresse i Danmark. Ved
forsendelser under DKK. 2000,- netto eller pr.
post eller efter købers valg debiteres køber
alle fragtomkostninger.
Leveringsterminer er fastsat efter bedste skøn
og sælger forbeholder sig ret til at udskyde
terminen p.g.a. f.eks. strejke,
driftsforstyrelser, forsinket levering fra
underleverandører, mangel på
transportmuligheder o.lign. Hver af parterne
kan dog uden ansvar for nogen af parterne
annullere aftalen, når terminen har været
udskudt i mere end 2 mdr.

Emballage:
Emballage tages ikke retur.
Afhjælpning og ansvarsbegrænsninger:
Såfremt der konstateres mangler vedrørende
det solgte indenfor 12 mdr. efter ibrugtagning,
maksimalt 18 mdr. efter levering, er sælger
forpligtet og berettet til at foretage
afhjælpning hurtigst muligt, efter det solgtes
tilbagelevering til sælger. Såfremt
afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder
sælger sig ret til at tage den mangelfulde
genstand retur mod godtgørelse af
fakturabeløbet vedr. denne, uden at køber kan
gøre yderligere ansvar gældende overfor
sælger.
Køber må ved levering straks kontrollere, at
arten og mængden af det leverede er
kontraktmæssigt og herefter inden 8 dage
reklamere.
Returvarer:
Kun ubrugte varer i ubeskadiget stand tages
retur efter forudgående aftale og alene såfremt
varen returneres fragtfrit til sælges adresse.
Produktansvar:
For defekte produkter hæfter sælger i det
omfang, det fremgår af præceptive
lovbestemmelser. I øvrigt såfremt det bevises,
at skaden skyldes fejl eller forsømmelser
begået af sælger, og sælger hæfter ikke for
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab og i øvrigt ikke for skade, som
sker, medens det solgte er i købers besiddelse
eller såfremt det solgte indgår i købers
produkter.
I det omfang sælger måtte blive pålagt
produktansvar overfor tredjemand, er køber
forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det
omfang det følger af det ovenstående samt
gældende lovregler og til at lade sig sagsøge
ved samme værneting. Hvis tredjemand
fremsætter produktansvarskrav mod en af
parterne, skal denne part straks underrette den
anden herom.

