Salgs- og leveringsbetingelser
Bilstrup Karosseri & Ravnstrup Vognsmedie A/S

Anvendelse:
Alle leverancer sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet
aftales skriftligt.
Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser m.v.
er ikke aftalt, medmindre sælger skriftligt har accepteret disse.
Tilbud/ordre
Aftale om køb anses først indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse. Eventuelle
indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal køber fremsende skriftligt og være sælger i
hænde senest 10 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
Annullering eller ændring kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.
Priser
Alle priser er i danske kroner eksklusive moms, andre afgifter og emballage. Prisen er,
medmindre andet er angivet, altid ex works, Incoterms 2010. Sælger forbeholder sig ret til
uden varsel at ændre prislister.
Betaling og ejendomsforbehold
Såfremt køber ikke overholder betalingsfristen på fakturaen, forbeholder sælger
sig ret til at holde yderligere leverancer tilbage, indtil betaling har fundet sted. I sådanne
tilfælde kan sælger ændre betalingsvilkårene.
Betaling skal ske pr. bankoverførsel til sælgers konto for købers regning, med mindre andet
udtrykkeligt er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen betaler køber renter med 2,0% pr.
påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er sælger i hænde.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af
eventuelle renter er betalt.
Levering
Leveringen finder sted på sælgers adresse.
Ved levering påhviler det køber straks at foretage en grundig undersøgelse af det leverede.
Opgivne leveringstider er fastsat efter sælgers bedste skøn, og forsinkelser berettiger ikke
køber til annullering af ordren, medmindre sælger accepterer dette.
Sælger påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af leveringens forsinkelse. Med
mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på
grund af sælgers forhold i en enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af
den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger.
Hvis der forekommer en forsinkelse som skyldes, at sælger er i en situation som angivet under
ansvarsbegrænsning, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.
Bestemmelsen finder anvendelse, uanset om årsagen indtræffer før eller efter udløbet af den
aftalte leveringstid.
Hvis leveringsudførselen er afhængig af køber, som skal fremskaffe oplysninger, regnes
leveringstiden fra den dato, hvor oplysningerne kommer sælger i hænde.
Hvis køber ikke tager imod leveringen på leveringstidspunktet, eller misligholder sin
afhentningsforpligtelse, er sælger berettiget til at sælge eller oplagre produkterne for købers
regning. Oplagring sker for købers risiko.
Tegninger, beskrivelser og godkendelser
Opgivne mål og andre tekniske data i overslag, tegninger eller beskrivelser, er af vejledende
karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Sælger forbeholder sig
ret til uden varsel, at ændre i specifikationer og beskrivelser.
Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende sælgers produkter og fremstillingen heraf,
som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver sælgers ejendom. Køber
bærer risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser eller opnåelse af tilladelse til
brug/indførsel til købers land, af de af aftalen omfattede produkter.
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Mangler
Der ydes 12 måneders reklamationsret på nye produkter for fabrikationsfejl, regnet fra
leveringsdagen. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Omkostninger opstået med udbedring såsom transport- og forsikringsomkostninger, herunder
rejseomkostninger og opholdsudgifter og eventuelle overarbejdspenge - såvel som
omkostninger i forbindelse med demontering og montering - betales af køber. For
reparationsarbejder og erstatningsmaterialer gælder ovennævnte bestemmelser om
leveringstid. Etatningsansvar over for leverandøren kan ikke overstige fakturabeløbet for den
solgte genstand eller den solgte ydelse, dog maksimalt DKK 300.000.
Anvendelse af uegnede smøremidler, manglende overholdelse af serviceforskrifter, mangelfuld
vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder
tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforeskrifter), er ikke omfattet af
sælgers garanti. Følgerne af naturligt slid, overlast, hændeligt uheld eller andre forhold er ikke
dækket, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Disse forhold betragtes ikke som
fabrikationsfejl.
Reklamation
Der skal gives skriftlig meddelelse om mangler direkte til sælger uden ugrundet ophold, efter
at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en
specifikation af manglen.
Produktansvar
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang
dette ikke følger af de ufravigelige retsregler. Sælgerens ansvar for produktskader kan
maksimalt udgøre DKK 5,0 mio. pr. produktskade.
I tilfælde, hvor sælger holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, skal køber
tilsvarende holde sælger skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for den
samme domstol, som behandler spørgsmålet om sælger produktansvar.
Ansvarsbegrænsning
Leveringen kan udsættes i følgende tilfælde, uden at der kan rejses noget krav mod sælger, og
uden at aftalen om levering kan ophæves.
Hvis der forekommer strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på sælgers virksomhed,
træder i rekonstruktion eller i øvrigt rammes af en hændelse m.v. som beskrevet i denne
bestemmelse, i tilfælde af force majeure, herunder krig, terrorisme, blokade, karantæne,
ildsvåde, is, pandemi, trafikforstyrrelser, ulykkestilfælde, havari, søulykker og andre uforudsete
årsager, som forhindrer eller vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til
leveringsstedet.
Hvis leveringen, såfremt umuligheden af eller vanskelighed ved at opfylde levering på grund af
opfyldelseshindringen er permanent eller af lang eller ubestemt varighed, er sælgers
forpligtelse til at opfylde leverancen ophørt.
Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, afgøres ved henholdsvis
retten i Viborg og Vestre Landsret.
Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler
erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.
Oktober 2020.
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