Salgs- og leveringsbetingelser; Gældende pr. Juni 2019
1. Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordre, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale herom.
2. Tilbud
Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for os.
Angivne priser er fastsat under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændringer i valutakurser, told, offentlige afgifter eller lignende, som
påvirker prisen på den pågældende leverance. Prislister og tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. Alle billeder og illustrationer er alene
vejledende og kan afvige ift. til endelig levering.
Med mindre andet skriftligt aftales, eller fremgår tydeligt af fremsendte tilbud, leveres anlæg for opstilling og brug i ATEX non-zone, og alle
tillægsarbejder som el, VVS, rørisolering, bygningsarbejder, trykluftforsyning samt lift- og kranleje er uden for tilbud.
3. Pris og levering
Alle angivne priser er i danske kroner og ekskl. moms. Levering sker EXW, iht. Incoterms 2010. Alle faktura tillægges kr. 45,00 i ekspeditionsgebyr.
Leveringstiden regnes fra den dag ordren skriftligt bekræftes af os, dog med forbehold for strejker, lock-out, transportudheld, driftsforstyrrelser hos
leverandører eller andre omstændigheder, som sælger ikke kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Sælger hæfter aldrig for driftstab, tidstab og avancetab eller andet direkte eller indirekte tab.
4. Tegninger og beskrivelser
Alle tilbud, tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes til køber, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige
samtykke mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter.
5. Betalingsbetingelser
Med mindre anden aftale er indgået er betalingsbetingelserne 20 dage netto fra fakturadato ved fakturabeløb op til DKK 50.000,00 ekskl. moms.
Ved større tilbud på mere end DKK 50.000,00 ekskl. moms, forfalder betalingen i 3 lige store rater ved hhv. ordre, materialelevering/montagestart og
ved afsluttet materialelevering/afsluttet montage. Betaling netto kontant.
FlexAir A/S forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti for købesummen, uanset beløbets størrelse. FlexAir A/S afholder udgiften til denne.
Overholdes betalingsfristerne ikke, beregnes der morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned, dog minimum kr. 150,00
7. Returnering
Returvarer modtages kun mod forudgående aftale og skal fremsendes franco i hel og ubeskadiget stand til sælgers adresse. Varer, der returneres
efter aftale, krediteres mod krediteringsgebyr på 20 % af fakturabeløbet.
8. Ansvar for tingskade forvoldt af Leverancen efter overtagelsen (produktansvar)
Køber skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som
leverandøren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen.
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Leverancen efter overtagelsen:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Leverancen er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse
produkter som følge af Leverancen forårsager.
I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
9. Garanti
Sælger er forpligtet og berettiget til at afhjælpe enhver fejl og mangel ved produkter, leveret af sælger. Garantien gælder 12 mdr., alternativt 2000
driftstimer (hvad der måtte komme først) fra produktets / arbejdets aflevering. Reklamation skal være afgivet inden for denne periode, og sælgers
ansvar dækker direkte arbejdsløn og materialer.
Fejl og mangler kan i intet tilfælde medføre forpligtelse for sælger til at erstatte driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab, der måtte
opstå hos køber eller tredjemand, med hvem køber har indgået aftale. Tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Roskilde som valgt værneting.
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