Generelle salgs-og leveringsbetingelser.
Med mindre der er indgået skriftlig aftale med andet indhold, gælder nedenstående generelle salgs - og leveringsbetingelser.
1. Tilbud og accept.
Et tilbud fra sælger er gældende i 60 dage fra dateringen, og i
øvrigt under forbehold af evt. ændringer i de til grund for
tilbuddet værende råvarepriser, arbejdslønninger, valutakurser,
afgifter og toldsatser m.v.
2. Ordre.
En ordre er først bindende for sælger, når sælgers skriftlige
ordrebekræftelse foreligger.
Kunden kan kun annullere en ordre efter aftale, og da kun mod
betaling af de dermed forbundne omkostninger for sælger og
sælgers evt. underleverandør(er).
3. Priser.
Priser er angivet i DKK og er excl. moms, forsendelsesemballage,
EUR-paller og eventuelle afgifter.
Med mindre andet er skriftligt aftalt forbeholder sælger sig ret til
at debitere:
a) En lagerleje og håndteringsomkostninger for kundens
varer på vort lager. Det er købers ansvar at have sine varer
forsvarligt forsikret på vort lager.
b) Et ekspeditionsgebyr for mindre leverancer.
4. Betaling.
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved ordre
over kr. 300.000 betales 1/3 ved ordreafgivelse, 1/3 medium
leverance, resten efter levering, med mindre andet er skriftligt
aftalt.
Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarente med
1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.
5. Levering.
Leveringsstedet er aftalt mellem parterne til at være “ab fabrik”
(Incoterms), d.v.s. at levering sker ved sælgers fabriksdør.
Med mindre andet skriftligt aftales, forsendes alle varer på den
måde sælger til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt, og uden
ansvar for sælger for evt. fragtdifferencer. Forsendelse sker for
købers regning.
Forsendelse sker for købers risiko, og beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes derfor ikke af sælger. Sælger
er ikke forpligtet til at tegne forsikring under varens forsendelse.
Såfremt køber ønsker at tegne forsikring for varens værdi, foranlediger køber selv at denne forsikring tegnes og køber afholder samtlige omkostninger herved.
Emballage og engangspaller tages ikke retur.
6. Leveringstid.
Leveringstiden opgives efter bedste skøn og regnes fra datoen fra
købers skriftlige accept af tilbuddet.
I tilfælde hvor leverings uge er aftalt, er levering på ugens sidste
dag i enhver henseende at anse for rettidig levering.
Sælger kan kræve udskydelse af leveringstiden hvis:
a) Køber ønsker forandring af varen.
b) Der sker forsinkelser af leverancer eller arbejdsydelser som
køber udfører selv eller lader udføre.
c) Arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket
som følge af en uforudset hindring hos sælger eller
sælgers underleverandør(er).
7. Returret.
Der er ingen returret på leverede varer, med mindre det er
direkte og skriftligt aftalt.
8. Forsinkelse.
Forsinkelser som sælger ikke er herre over (force majeure), så
som krig, ildsvåde, oversvømmelse, strejke, lockout, blokader,
eksport
og
importrestriktioner
og
usædvanlige
natur
begivenheder og vejrlig, samt andre begivenheder sælger ikke er
herre over, kan ikke påberåbes som misligholdelse.

9. Mangler.
Køber skal straks ved leveringen undersøge det købte grundigt
med henblik på at konstatere mulige mangler.
Hvis køber vil gøre mangelsansvar gældende, skal han straks og
inden varen tages i brug, reklamere skriftligt overfor sælger.
Yderste frist for reklamation i anledning af mangler er 8 dage fra
leveringen, hvor skriftlig reklamation skal være sælger i hænde
forinden.
Skjulte mangler, der først senere konstateres, skal påreklameres
straks efter opdagelsen, dog senest fra det tidspunkt, hvor
manglen af køber burde være opdaget.
Hvis der konstateres mangler, og disse påreklameres rettidigt,
har sælger afhjælpningsret og ret til omlevering efter eget valg,
under forudsætning af, at afhjælpning eller omlevering
iværksættes indenfor rimelig tid.
10. Produktansvar.
Kun hvis der indtræder tings-eller personskade som følge af fejl
og forsømmelser med hensyn til det leverede, og fejlen eller
forsømmelsen er begået af sælgeren, kan der eventuelt gøres et
produktansvar gældende overfor sælger, der fraskriver sig
ansvaret fuldt ud, bortset fra ufravigelig lovgivning.
11. Erstatning.
I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det solgte, kan der ikke
overfor sælger rejses krav om erstatning for driftstab, tids- og
avancetab eller andre indirekte tab.
12. Tekniske forhold.
Layouts, tegninger, konstruktionsprøver, interne kalkulationer og
beregningsmodeller m.v. er sælgers ejendom og kan ikke
overdrages, kopieres eller offentliggøres uden sælgers skriftlige
tilladelse.
Såfremt køber overtræder sælgers rettigheder til de udviklede
salgsdisplay”s, er køber forpligtet til at betale en konventionalbod
på kr. 1,0 mio. til sælger. Vedtagelse af nærværende
bestemmelse om konventionalbod, afskærer ikke sælger fra at
kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.
Enhver overtrædelse fra købers side af sælgers rettigheder til de
udviklede salgsdisplay”s berettiger sælger til at nedlægge
fogedforbud imod købers overtrædelse.
Værktøjsomkostninger
(svejsefixturer,
boreskabeloner,
stanseværktøjer m.v.) debiteres særskilt, men forbliver sælgers
ejendom, selv om udgiften til fremstilling helt eller delvis er
afholdt af køber.
Film- og reproomkostninger debiteres ligeledes særskilt, men film
og repromateriale er købers ejendom, og opbevares for købers
regning og risiko i indtil eet år fra sidste levering.
Ved grafiske opgaver forbeholder sælger sig ret til levering af
ordrebekræftede oplag +/ - 10 %.
Ved grafiske opgaver og overfladebehandlede emner tager
sælger forbehold for mindre farveafgivelser de enkelte positioner
og emner imellem.
Opbevaring af leverede produkter må, for at undgå skader ved
opstilling og ibrugtagning, ske indendøre og ved en
rumtemperatur på 15-25 grader C. og en relativ luftfugtighed på
40-60 %. Akklimatisering sker over 1 - 2 døgn.
13. Lovvalg og værneting.
For retsforholdet mellem sælger og køber gælder dansk rets
regler. Retten i Viborg er værneting for evt. tvister parterne
imellem.
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