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Nedenstående betingelser gælder også, selvom Køber over for os har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved endelige tiltrædelse
af købet, medmindre vi udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, som er anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.
TILBUD OG ACCEPT
Kun skriftlige tilbud er gældende. Tilbud er gældende i 30 dage, men afgives med forbehold for mellemsalg.
PRISER
Alle anførte priser er dagspriser baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoens gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, herunder import- og eksportafgifter, men er eksklusive merværdiafgift. Priserne er endvidere anført på basis af vore leverandørers/underleverandørers dagspriser. Som følge heraf må vi forbeholde
os ret til at foretage reguleringer af de opgivne priser, som måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, som indtræder inden leveringen, ligesom vi må
forbeholde os en tilsvarende ret til at foretage prisreguleringer, såfremt dette følger af de nedenfor under Ieveringsforbehold anførte omstændigheder.
ORDRE
Kun ordrebekræftelse eller leje, rental- eller købekontrakt, godkendt af virksomhedens ledelse, betragtes som bindende for os.
LEVERINGSFORBEHOLD
Vi er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er
herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større
varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil. Enhver ordre effektueres under forbehold for ind- og udførselsforbud samt opnåelse af nødvendig ind- eller udførselstilladelse. Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering
enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes af os, forbeholder vi os ret til at annullere ordren.
LEVERINGSTID
Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er
kommet til vor kundskab. Angivne leveringstider gælder kun tilnærmelsesvis, med mindre der foreligger særlig skriftlig aftale om fast leveringstermin. For tab, som
måtte følge af leveringsforsinkelse, påtager vi os intet ansvar. Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale.
FORSENDELSE
AI forsendelse sker på Køberens risiko, også i tilfælde, hvor varen leveres fragt frit. Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik, transport sker
på den efter vort skøn billigste måde. Varerne leveres så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast eller
beskadige køretøj og omgivelser.
BETALING
Hvor ingen anden aftale foreligger, skal betaling ske ved levering. Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er vi berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente
med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Kan Køber ikke modtage leverancen
til aftalt tid, er købesummen desuagtet forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering.
MODREGNING
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er anerkendt fra vor side, ligesom Køber ikke har ret til at tilbageholde betaling på grund af
modfordring af nogen som helst art.
REKLAMATION
Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede. Reklamationer over at det leverede skal ske skriftligt umiddelbart efter
varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af
kontraktgenstanden, skal reklamation ske senest 8 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive reklameret efter fristens udløb. Garantien er kun gældende, under forudsætning af at produktet er korrekt monteret i
overensstemmelse med monteringsanvisning og almindelig anerkendt praksis. Garantien dækker ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde,
forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af os.
Reklamationsordning gælder i 12 måneder fra leverings-dagen, ved flerholdsdrift nedsættes den formelle garantiperiode tilsvarende. Reklamationsordning
gælder under forudsætning af, at det leverede vedligeholdes og betjenes i overensstemmelse med de af os eller vor leverandørers meddelte instruktioner
og forskrifter, samt under forudsætning af, at eventuelle reparationer er foretaget på vort værksted eller af vore reparatører.
Vederlagsfri ombytning af komponenter, der bevisligt er defekte på grund af materiale-, fabrikations- eller konstruktionsfejl. Rejseomkostninger og kørselsudgifter i forbindelse med ombytning af defekte dele afholdes af kunden. Garantien gælder kun såfremt, at der afholdes serviceeftersyn min. hver 6. måned.
Omkostningerne til dette besøg afholdes af kunden. Det bemærkes, at egentlige sliddele, som f.eks. knive, fremførings- og strammehjul samt varmelegemer etc. ikke omfattes af reklamations-ordningen. Afhjælpningsreparationer under reklamationsordningen udføres inden for normal arbejdstid, og vil kun
mod normal overarbejdsbetaling for Købers regning kunne udføres uden for denne. Vi fraskriver os ethvert ansvar for forsinkelse eller arbejdsstandsning
hos Køber som følge af udførelsen af vor afhjælpning.
Såfremt der i en leverance måtte forekomme mangler og/eller fejl, er vi alene forpligtet til at foretage afhjælpning ved omlevering/efterlevering med mangelfri komponenter af tilsvarende art og antal. Såfremt de defekte eller manglende dele ikke kan fremskaffes, yder vi en erstatning til Køber, svarende til de
tilsvarende mangelfri komponenters værdi på leveringstidspunktet. Køber kan ikke derudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, og kan således ikke hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.
Brugte maskiner sælges i den stand, hvori de er og forefindes og som forevist Køber og uden ansvar for os, bortset fra svig og vanhjemmel. Der gælder
ingen reklamationsordning for brugte maskiner, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale herom.
ANSVARSBEGRÆNSNING
Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende
ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet. Vi er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, eller andre
indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om vi er blevet informeret om sådanne
kravs mulighed. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde
produkter eller produkter, hvori vores produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for os. Vi påtager os intet ansvar som følge af Købers
retsforhold over for tredjemand. Vi er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
PRODUKTANSVAR
Vi er kun ansvarlig for personskade, såfremt det bevises, at skaden skyl des fejl eller forsømmelse begået af os, eller andre, som vi har ansvaret for. Vi er ikke
ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materiellet er i Købers besiddelse, Vi er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er vi ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Vi
er ikke ansvarlige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber
forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de foranstående afsnit. Disse begrænsninger i vort ansvar gælder ikke, hvis vi
har gjort os skyldige i grov uagtsomhed. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom. Vi og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den dom stol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst
mod en af dem på grundlag af den skade, som påstås forårsaget af materiellet.
RETURVARER
Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer
normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering. Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.
EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt af Køber.
TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Alle specifikationer og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er
derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem. Alle tegninger og beskrivelser forbliver vores ejendom.
TVISTER
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges i dansk retssal og under anvendelse af dansk ret. Såfremt én
eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser.
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