Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Pris: Alle priser er excl. moms.
Ved ethvert salg gælder de priser og betalingsbetingelser, der fremgår af sælgers til
enhver tid gældende prisliste ekskl. moms.
For alle ordrer debiteres et ekspeditionsgebyr på 95 kr. Fragt debiteres særskilt. Der
tages forbehold for prisstigninger som skyldes forhold, vi er uden indflydelse på.
Levering og forsendelse: Leveringstid for standardprodukter er ca. 8 dage.
Levering sker ab sælgers forretningssted. Leveringstider gælder med forbehold for
force majeure, herunder strejke og lockout. Der kan ikke rejses krav på grund af
eventuel overskridelse af leveringstiden. Forsendelse sker normalt for købers
regning og altid på købers risiko - også selvom der i særlige tilfælde er aftalt franko
levering. Forsendelsesmåde sker efter sælgers valg.
Produktansvar: Brugsanvisninger og tekniske specifikationer opgives efter bedste
overbevisning og sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader eller udgifter som følge af varens anvendelse, opbevaring eller lignende. Sælger er aldrig ansvarlig for
evt. skade forvoldt af varen på hverken personer, fast ejendom eller løsøre, hverken
overfor køber eller trediemand. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for drifttab, tabt
fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Ansvar for mangler: Sælger påtager sig intet erstatningsansvar for skader eller
udgifter, der måtte være forårsaget af fejl ved leverede varer, forsinket levering,
manglende levering eller lignende. Såfremt en vare findes at være behæftet med
fejl, for hvilken sælger kan gøres ansvarlig, påtager denne sig at levere ny, fejlfri
vare i stedet. Sælger hæfter aldrig for f.eks. drifttab, tidstab, avancetab eller andet
inddirekte konsekvenstab.
Garanti, reklamation og afhjælpning: Såfremt en vare sælges med en garanti
udarbejdet af fabrikanten, kan eventuelle krav på ydelser kun gøres gældende overfor fabrikanten. Eventuelle reklamationer må for at være gyldige afgives skriftligt
til sælger senest 6 dage efter varens modtagelse. Afhjælpning sker ved omlevering
eller reparation, udgifter i forbindelse hermed afholdes af sælger.
Returvarer: Kundetilpassede varer og kundeordrede specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Under særlige omstændigheder kan der dog træffes aftale om returnering af lagerførte varer. Sker dette skal varerne returneres i original uskadt og
ubrudt emballage for kundens regning og risiko. Kunden modtager herefter kreditnota på 80% af fakturabeløbet.
Betalingsbetingelser: Med mindre andet er anført på faktura: 8 dage netto fra
fakturadato. Fra forfaldsdagen er sælger berettiget til at debitere rente 2% pr. måned fra forfaldsdagen og til betaling sker. Hver gang der foretages rentetilskrivning,
debiteres tillige et administrationsgebyr på 95 kr.
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VIGTIGT særligt omkring opbevaringsskabe!
Såfremt der ved modtagelsen konstateres rifter, brud på emballage eller synlige
transportskader, skal dette påføres fragtbrevet eller elektronisk modtager ved
kvittering for modtagelse.
Dette er nødvendig for at kunne reklamere over fragtskader iht alm. regulativ NSAB2000.
Hvis der i forbindelse med efterfølgende udpakningen konstateres skjulte skader, skal der
reklameres senest 6 dage efter modtagelse.
I begge tilfælde kræves der billeddokumentation. Reklamationer modtaget senere vil ikke
kunne imødekommes.
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