Salgs – og leveringsbetingelser
for Viborg Elektro K/S
Med mindre andet er aftalt eller fremgår nedenfor,
Gælder de almindelige fællesnordiske salgs og
Leveringsbetingelser som anført i NL92

1 Gyldighed cb
1.1 Nærværende almindelige salgs- og
leveringsbetingelser gælder for alle
tilbud, salg , reparationer og leverancer,
medmindre andet skriftligt er aftalt.
2 Pris
2.1 Alle priser opgives i DKK excl. moms
2.2 Priser oplyst i tilbud og ordrebekræftelser er de på
tilbudsdagen gældende. Sælger forbeholder sig ret til at
fakturere på basis af de på leveringstids- punktet
gældende priser.
2.3 Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser,
der kan henføres til ændringer i offentlige afgifter,
uanset om disse ændringer direkte eller indirekte kan
henføres til det bestilte produkt eller ydelse.
2.4 Ønskes reparationsarbejde udført uden for
normalarbejdstid, påhviler det køber at betale den til
enhver tids overtids takst. Evt. rejseomkostninger og
diæter.
3 Betaling
3.1 Der betales kontant ved leveringen, med mindre
andet skriftligt er aftalt eller angivet i fakturaen.
3.2 Efter forfaldsdagen beregnes rente med 2% pr.
påbegyndt måned samt rentes rente,dog min 100 dkr
3.3 Køber er ikke berettiget til at modregne i købe –
summen, med mindre modkravet skriftligt er anerkendt af sælger.
3.4 Hvis købers betalingsevne efter sælgers opfattelse
forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er
sælger berettiget til, som betingelse for ordrens
udførelse at kræve sikkerhedsstillelse for købe –
summen.
4 Ejendomsforbehold
4.1 De på fakturaen anførte genstande forbliver
sælgers ejendom indtil fuld betaling er modtaget.
5 Levering
5.1 Levering sker ab sælgers adresse, forsendelse
sker for købers regning og risiko. Såfremt køber
ikke skriftlig har givet forsendelsesinstruks,
træffer sælger afgørelse om transportmiddel og vej
5.2 Levering inden for 1 uge efter aftalt leveringstids
betragtes ikke som forsinkelse.
5.3 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller
andre økonomiske konsekvenstab, indtrådt hos
køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.
5.4 Sælger er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse,
med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen
kan tilregnes sælger eller andre, for hvem sælger
er ansvarlig, som uagtsom.

6 Produkter til reparation
6.1 Produkter, der indsendes med henblik på
reparation, skal leveres fragtfrit.
6.2 Såfremt der ønskes afgivet et tilbud på reparation
vil der blive beregnet et gebyr herfor. Gennem –
føres reparationen, vil gebyret blive modregnet
i reparationsprisen.
7 Ansvar ved fejl og mangler
7.1Køber er pligtig til straks ved varens modtagelse at
undersøge denne. Evt. reklamation over mængde
angivelser skal ske omgående. Reklamationer over
mangler og fejl skal ske straks ,efter at køber har haft
mulighed for at konstatere manglen og i alle tilfælde
senest 8 dage
efter varens modtagelse.
7.2 Såfremt der konstateres mangler ved leverede varer,
har sælger ret til for egen regning enten at
Udbedre manglen eller at ombytte de mangelfulde varer
med tilsvarende mangelfrie varer, alt efter sælgers eget
valg. Sådan udbedring eller omlevering skal ske snarest
muligt. Såfremt sælger opfylder denne forpligtigelse, er
køber ikke berettiget til at ophæve aftalen eller kræve
nogen form for økonomisk vederlag af sælger.
7.3 Ved reklamationer skal køber uden ophold efter
levering skriftligt reklamere over for sælger.
7.4 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved
det solgte/repareret, hvis reklamationen ikke
har fundet sted inden for12 måneder efter ibrugtagning max. 18 måneder efter leveringen –
ved døgndrift 6 måneder efter ibrugtagning max.
12 måneder efter levering.
7.5 Alt som ønskes reklamationsbehandlet skal være
frit indleveret på sælger adresse.
8 Returservice
8.1 Lagervarer kan byttes/returneres inden for 14 dage,
efter forudgående aftale med sælger.
8.2 Evt. kreditering kan kun ske, såfremt varen
returneres i ubrudt original emballage, bilagt kopi
af følgeseddel/ faktura. Emballagen må ikke på
anden måde mærkes eller beskadiges af kunden.
8.3 Ved godkendt returnering, modregnes 25% i
returneringsgebyr, min. DKK 50,00
8.4 Skaffevare samt specielt tilvirkede varer tages
ikke retur.

9 Produktansvar
9.1 Sælger er ikke ansvarlig for køberens anvendelse af det solgte, ligesom sælger ikke hæfter for tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, medens det solgte er i købers be siddelse.
9.2 Sælger hæfter ikke for følgeskader, driftstab, avancetab, andre økonomiske konsekvenstab, indtrådt
hos køber eller tredjemand som følger af defekte ved det solgt/repareret.
9.3 Såfremt sælger måtte blive pålagt produkt - ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at
holde sælger skadesløs i det omfang det følger af ovenstående.
9.4 Køber er forpligtet til af lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som sælger.
9.5 Hvis tredjemand fremsætter krav om produkt - ansvar mod en af parterne, skal denne part
straks underrette den anden herom.
10 Erstatningsbegrænsning
10.1Sælger hæfter ikke for følgeskader, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, indtrådt hos køber
eller tredjemand uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangels – eller produktansvar.
Erstatning kan max. andrage fakturasummen.
11 Force majeure
11.1 Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force
majeure, herunder krig, oprør, lockout, blokade, eksportforbud og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, hærværk, natur - katastrofe
eller lignende omstændigheder, som sælger ikke har kunnet undgå, og hvis følger sælger ikke har
kunnet afværge.
11.2 Det berettiger sælger til efter eget skøn, enten helt eller delvis at annullere ordren/reparation eller
udskyde leveringen.
12 Lovvalg og værneting 12.1 Enhver tvist mellem sælger og køber i anledning af leverancer/ydelse
omfattet af nærværende almindelig salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret, og med
Retten i Viborg som værneting.

