SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer sælger alle leverancer
på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser
i den af køber afgivne ordre eller accept.
1. Tilbud, ordre og accept.
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for sælger, når køber har
modtaget skriftlig ordrebekræftelse, eller købekontrakt er underskrevet af
begge parter. Tilbuddet er gældende i max 4 uger fra tilbuddets dato.
2. Ejendomsforhold.
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil købesummen er fuldt
betalt. Sælger har ret til at transportere sin fordring til tredjemand.
3. Sælgers ydelse.
Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og
sælger forpligter sig til at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i
henseende materialer og forarbejdning. Eventuelle elektricitets- og
vandtilslutningsarbejder samt smede- murer- og tømrerarbejde eller andet ikke
i aftalen specificeret arbejde er – uanset hvad købet omfatter – ikke indbefattet
i salgssummen.
4. Levering.
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse tilkøber eller
overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i
ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes
kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt.
5. Priser.
Ændres leverancens art ellers forøges sælgers omkostninger på anden måde,
tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leverancer som
ikke er omfattet af afgivende bindende tilbud, sker til prisen på
leveringsdagen.
6. Betalingsbetingelser.
Betaling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsaftale.
Erlægges betaling ikke i henhold til betalingsaftalen, har sælger krav på
forrentning af det skyldige beløb med 14% p.a. fra forfaldstidspunktet.
Køberen er forpligtet til at holde det leverede brand- og tyveriforsikret til fuld
værdi fra ankomsten.
7. Leveringstid.
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde,
hvor leveringstid er aftalt, er leveringen op til 3 måneder efter det stipulerede
leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering.
Sælgeren kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde af en af køber
krævet forandring af ordren, ved forsinkelser af leverancer eller
arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller alder udføre og i tilfælde af
force majeure samt endelig ved forsinkelse af arbejdet med leverancen
foranlediget af offentlig pålæg eller påbud.
Sælger forbeholder sig ret til at regulere den aftalte pris, såfremt ovenstående
udskydelse af leveringstiden medfører ekstra omkostninger.
8. Forsinkelse.
Sælger henviser til dansk rets almindelige regler vedrørende forsinkelse, idet
der samtidig aftales, at forsinkelse, der skyldes fejl og forsømmelser fra
sælgers side, medfører, at køber her ret til erstatning for det tab, han måtte
dokumentere, såfremt køber kan bevise, at forsinkelsen skyldes sælgers fejl,
samt at det var påregneligt for sælger, at forsinkelsen medførte et tab for
køber. En sådan erstatning kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den
samlede købesum for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen
har varet og således at erstatningen maximalt kan andrage 10% af betalingen
for den forsinkede ydelse.
Der tilkommer ikke køber andre misligholdelsesbeføjelser og sælger påtager
sig ikke yderligere ansvar for forsinkelsen eller følger deraf.
9. Mangler.
Sælger forpligter sig til – i en periode af 12 måneder fra leveringen at regne –
vederlagsfrit at foretage reparation eller ombytning (efter sælgers skøn) af
defekte eller ukorrekt fungerende dele af sælgers fabrikat med baggrund i af
køber dokumenterede fejl i materialer eller forarbejdning, når delene
indsendes fragtfrit.
Nedennævnte punkter er dog ikke omfattet af nærværende bestemmelser:
a.
Gummidele og glasdele
b. Fejl ved komponenter og/eller dele og tilbehør, som ikke
fabrikeres af sælger. Sælger påtager sig dog at fremsende de

pågældende dele til de respektive leverandører, ligesom
leverandørernes forpligtelser over for sælger overføres til køber.
c.
Fejl som skyldes slid og/eller anvendelse af uoriginale reservedele,
dårlig olie, forkerte rengøringsmidler eller dosering eller
manglende vedligeholdelse.
d. Forhold som skyldes misbrug, forsømmelse forandring, uheld eller
manglende udførelse af påkrævet vedligeholdelse.
e.
Direkte eller indirekte følger, herunder afsavn eller driftstab, at
konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl eller af andre fejl
eller mangler og avancetab.
f.
Brugt køb, hvis ikke andet er nævnt i købsaftalen/bekræftelse
Sælgers ovenfor påtagne afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter
således alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med
sælgerforpligtelse.
Sælgers forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser,
at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at
materiellet er anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de
af sælger leverede forskrifter.
Herudover påtager sælger sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel,
hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssig afslag eller
erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist.
Sælger er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende
til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det
omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger
vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.
10. Produktansvar.
Sælger er alene ansvarlig for personskade, som indtræder efter leveringen,
hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser af sælger eller
andre, som han har ansvaret for.
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder
efter levering. Sælger er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. Sælger er kun
ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for
personskade.
Sælger er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
andre indirekte tab eller formuekrænkelser.
Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er
køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers
ansvar er begrænset efter ovenstående. Såfremt tredjemand fremsætter krav
mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal parten
straks skriftligt underrette den anden herom.
Erstatninger for personskade kan aldrig overstige dansk ret til enhver tid
gældende erstatningsniveau. Erstatningen kan maksimalt andrage det af
sælger hos dennes forsikringsselskab assurerede beløb vedrørende
produktskade.
11. Force majeure.
Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som
skyldes force majeure og således af omstændigheder uden for sælgers kontrol
bevirker ansvarsfrihed.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt, udskydes
leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter
omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering
til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere en 8 uger,
skal såvel sælger som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at
dette skal anses for misligholdelse.
12. Værneting for nærværende aftale er retten efter sælgers valg.
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