Salgs- og leveringsbetingelser
gældende BENDIXEN NEON ApS
CVR DK83459816

Tilbud: Tilbud er bindende ved omgående ordreafgivelse og leveringer
inden for en periode af 60 dage fra tilbuddets afgivelse, såfremt intet
andet er anført.
Levering, forsendelse og lagerføring: Alle leveringer og forsendelser
sker, dersom intet andet er aftalt, for købers regning og risiko i enhver
henseende. Lagerføring af færdige leverancer udover leveringsdatoen
sker for købers regning og risiko og med beregning af lagerleje samt
eventuelle udgifter til forsikring.
Nedtaget materiale kasseres og destrueres efter 2 måneders forløb, og
særskilt afregning herfor forbeholdes, medmindre der skriftligt er truffet
aftale om udlevering eller opbevaring på tilsvarende betingelser som
ovenfor.
Priser: De anførte priser er altid eksklusiv moms og forudsættes alene
ved leverancer indenfor den aftalte tid, dog således at leverandøren
tager forbehold om regulering af priserne i overensstemmelse med
ændring af leverandørpriser, moms, told, afgifter i øvrigt samt
valutakurser.
Leveringstid: Enhver overskridelse af leveringstiden berettiger ikke
køber til erstatning af nogen art eller til at annullere ordren. En ordre er
først effektiv, når ordrebekræftelsen foreligger, og leveringstiden regnes
fra den dato, hvor der foreligger fuld enighed om ordrens udførelse,
såsom f.eks. godkendelse af tegninger, myndigheders godkendelse, og
såfremt betalingsbetingelser er opfyldt. Enhver ordre udføres under
forbehold overfor svigtende underleverancer og anden force majeure.
Ved force majeure forstås bl.a. arbejdskonflikter af enhver
art, enhver anden omstændighed såsom brand, krig, mobilisering etc.,
hvad enten force majeure måtte indtræde for leverandøren eller dennes
underleverandør.
Betalingsbetingelser: Betaling skal ske netto kontant ved fakturering,
hvor intet andet er aftalt. Ved betaling efter forfaldstid beregnes
umiddelbart renter på minimum 2% pr. påbegyndt måned, hvor intet
andet er aftalt.
Ejendomsforhold: I den udstrækning, kreditkøbsloven ikke præceptivt
fratager leverandørens rettigheder, forbliver ejendomsretten til det
solgte leverandørens, indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber
ikke uden samtykke er berettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne,
bortgive, deponere eller på lignende måde disponere over det solgte.
Emballage: Priserne er excl. emballage, medmindre andet er anført.
Returvarer: Hvor andet ikke præceptivt er anført i dansk lovgivning,
modtages leverede varer ikke retur, da disse er fremstillet individuelt og
efter købers ønske.
Ansøgning hos myndigheder: Indhentning af tilladelse hos
myndigheder påhviler køber, såfremt intet andet er anført. Leverandøren
kan efter nærmere aftale og for købers regning forestå de nødvendige
ansøgninger.
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Montering og tilslutning til lysnettet: Montering foretages som aftalt,
og alle leverandørens priser er altid ekskl. tilslutning til lysnettet.
Montering, herunder på tag og baldakin, kan afstedkomme
efterreparationer, hvilket er leverandøren uvedkommende.
Leveringstid: Leveringstiden vil altid fra leverandøren være ansat efter
bedste skøn. Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke
køber til at hæve eller kræve erstatning af nogen art.
Kvantum: Leverandøren forbeholder sig for så vidt
angår seriefremstillede produkter ret til afvigelse på
+/- 5% af bestilt antal.
Reklamation: Reklamation skal altid ske skriftligt og
inden for 8 dage efter varens modtagelse.
Såfremt reklamation ikke er sket inden den angivne
frist, fortaber køber enhver ret til erstatning eller afhjælpning. En
eventuel reklamation berettiger ikke køber til helt eller delvis
tilbageholdelse af betaling eller modregning. Foretages tilbageholdelse,
henvises til nærværende salgs- og leveringsbetingelsers regler
vedrørende morarente for manglende betaling til forfaldstid.
Erstatning: I tilfælde af at der sker rettidig, berettiget
reklamation, og hvor varen er behæftet med mangler,
erstattes eller afhjælpes varen, idet køber må tåle leverandørens
mulighed for afhjælpning. Ethvert andet krav erstattes ikke.
Leverandøren afgør, om erstatning skal ydes i form af kreditnota på
leverede varer eller i form af erstatningslevering. Enhver leverance i
overensstemmelse med nærværende afsnit er underkastet de i
nærværende salgs og leveringsbetingelser anførte bestemmelser.
Garanti og produktansvar: En eventuel garantiforpligtelse skal først
opfyldes, når varen er betalt. Der ydes 12 måneders ombytningsgaranti
på solgte produkter. Fremkørsel og timeløn er indbefattet i garantien. Lift
og evt. kranomkostninger er ikke dækket. Udover lovgivningens præceptive regler erstattes ikke for følgeskader eller produktansvar i øvrigt.
Annullering eller ændring af ordrer: Ved annullering eller ændring af
ordrer forbeholder leverandøren sig erstatningsansvar i medfør af regler
om positiv opfyldelsesinteresse. Ved accepteret ændring af ordre skal
køber afholde samtlige omkostninger
Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse
med nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og ved leverandørens
forretningssteds værneting.
Ved eksport kan en hvilken som helst tvist mellem parterne alene
afgøres i overensstemmelse med nærværende aftale, og dansk domstol
har alene kompetence til at afgøre stridsspørgsmål.
Tegne- og konstruktionsmaterialer samt værktøj:
Tegne/foto og konstruktionsmateriale er leverandørens ejendom, og
leverandørens copyright må ikke udnyttes uden skriftligt samtykke. Alt til
leverandøren anvendt værktøj er leverandørens ejendom, uanset om
leverandørens fakturering indeholder debitering til dækning af
værktøjsomkostninger.
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