Salgs-og Leveringsbetingelser.
1. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt.
2. Er de på leveringsdagen gældende priser højere end de på aftaletidspunktet gældende, er køber frigjort
fra aftalen, forudsat at prisstigningen ikke er begrundet i en omkostningsstigning fremkaldt af øgede
eller ændrede told- og afgiftssatser, myndighedsindgreb, valutaændringer eller ekstraordinære
råvareprisstigninger i Danmark eller udlandet.
3. Eventuel overskridelse af en leveringstermin berettiger ikke køber til at annullere ordren.
4. Krig, ildsvåde, lockout, strejke, transportforhindringer, brækage eller andre uden for vor kontrol
liggende hændelser, der medfører, at antagne ordrer ikke kan effektueres, fritager os for leveringspligt
og erstatningsansvar.
5. Varerne leveres så nær brugsstedet, som det efter lastbilchaufførens skøn kan ske uden fare for lastbil
og chauffør. Det forudsættes, at køber stiller mandskab til rådighed ved aflæsningen.
6. Reklamationer skal finde sted inden 8 dage efter levering og inden varen er undergået nogen form for
forarbejdning.
7. Køber må, inden varen tages i brug, selv kontrollere, at de leverede varer i mængde og kvalitet nøje
svarer til det bestilte, idet vi intet erstatningsansvar påtager os for skader eller andre udgifter som følge
af varens brug.
8. Godkendes en reklamation, har køber kun krav på godtgørelse efter varens fakturerede værdi.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder og lignende godkendes ikke.
9. Ønsker køber erstatning i form af ny levering af varer, er leveringen heraf underkastet de her anførte
leveringsbetingelser og forbehold.
10. Kreditering af returvarer kan kun ske efter forudgående aftale, dog senest 2 måneder efter levering, ved
franco returnering og med fradrag af 10 procent af faktureret pris.Varerne skal være ubrugte og
ubeskadigede og faktura nummer skal opgives. Varer, der er taget hjem specielt til køber (udførelse,
størrelser, farver, påtryk etc), tages ikke retur.
11. Alle leveringer betales 30 dage netto. Efter forfaldsdato beregnes renter med månedsvis
rentetilskrivning.
12. Vore angivelser om anvendelse af og produktegenskaber ved leverede varer støttes på vort nuværende
kendskabsniveau, og omfanget begrænses hertil. Angivelserne repræsenterer ingen tilsikring af
egenskaber. Køber tager egenhændigt beslutning om indsatsen og anvendelsen af leverede varer og
bærer det fulde ansvar herfor. Da anvendelsen af de leverede varer ligger udenfor vor indflydelse, må
køber ved egne afprøvninger sikre, at varerne er egnede til købers specifikke anvendelse. Vi
forbeholder os ret til ændringer i produktbeskaffenheden med hensyn til ubetydelige
produktionsbetingede forskelle samt tekniske forbedringer
13. Sælger er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at
skaden skyldes fejl begået af sælger eller hans folk. Sælger hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 50.000,-
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