Almindelige salgs-, leverings- og garantibestemmelser: Sihm Højtryk A/S

1. GYLDIGHED
Levering sker udelukkende efter følgende salgs-, leverings- og
garantibetingelser, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt.
Købers betingelser kan kun godtages, dersom de skriftligt, helt eller delvis,
er godkendt.
Dersom enkelte bestemmelser i disse salgs-, leverings- og
garantibetingelser bortfalder, berører det ikke de øvrige bestemmelser.
2. TILBUD OG BESTILLING
Tilbudsbilag som tegninger, billeder, vægt- og målangivelser etc. samt
brochure- og prislistedata er kun retningsgivende, og de er kun
forpligtigende ved skriftlig bekræftelse. Sælger forbeholder sig ret til
konstruktionsændringer.
Sælger forbeholder sig sin ret til pristilbud, tegninger og andre bilag, som
ikke uden sælgers accept må videregives til tredje person.
Ret til mellemsalg er forbeholdt indtil skriftlig bindende accept foreligger.
Aftaler er kun bindende ved sælgers skriftlige bekræftelse eller levering.
3. PRISER.
Dersom ikke andet er aftalt, gælder alle priser ab lager, Esbjerg. Moms og
andre offentlige afgifter er ikke inkluderet i prisen. Moms bliver tillagt på
fakturadagen til gældende sats. Alle tilbud er afgivet med kursforbehold, og
sælger forbeholder sig ret til prisjustering på basis af valutakurser
gældende på leveringsdagen.
Fakturering sker til de, på leveringsdagen, gældende priser, dersom ikke
andet er aftalt.
4. BETALINGSBETINGELSER.
Betalingsbetingelser for fakturerede leveringer og ydelser, incl.
omkostninger og moms, er netto kasse uden fradrag.
Køber har ikke ret til tilbageholdelse af betaling uanset grund.
Er det aftalt, at nogen del af købesummen først forfalder til betaling, efter
leverancens overgivelse til køber, forbliver de, af sælger leverede varer og
ydelser, sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud.
Ejendomsforbeholdet omfatter også leverancer og ydelser såsom: tilbehør,
reservedele, reparation etc., som sælger efterfølgende har leveret/ydet,
dersom disse har forbindelse med de oprindelige leveringer/ydelser.
Restkøbesummen, med renter og omkostninger, er straks forfalden til
skadesløs betaling i flg. tilfælde:
a)
Såfremt køber er i restance som omhandlet i dansk kreditaftalelovens
§ 29: "Udeblivelse i 30 dage efter forfaldstid med et afdrag, der udgør
mindst 1/10 af købesummen eller flere afdrag, der tilsammen udgør
mindst 1/20 af købesummen".
b)
Såfremt køber sælger eller fraflytter den ejendom, hvor det solgte
befinder sig, eller der foretages udlæg eller udpantning heri, eller den
optages som brugelig pant.
c)
Såfremt køber erklæres konkurs, træder i likvidation, søger akkord,
eller købers dødsbo behandles som insolvent dødsbo.
d)
Såfremt køber undlader at holde forsikringen i kraft, undlader
forskriftsmæssig vedligeholdelse af det købte eller ved sin
anvendelse at dette, forringer værdien udover, hvad der er tilfældet
ved normal brug.
Ved overskridelse af betalingsbetingelser, tillægges rente på 2% p.a. over
Danmarks Nationalbanks diskontosats.
5. LEVERING OG LEVERINGSTID.
Leveringstid og leveringsterminer er kun forpligtende ved skriftlig
bekræftelse og såfremt købers evt. underlag og ordrerate er korrekt
indgået.
Leveringstiden beregnes fra det tidspunkt varerne udgår fra lager, eller de
er meldt klar til forsendelse.
Sælger er uden ansvar for leveringsforsinkelser på grund af strejke,
lockout, force majeure eller anden, af sælger, uforudseelig hændelse.
Dette gælder endvidere i tilfælde af samme nævnte hændelser hos
sælgers underleverandører.
Køber er berettiget til frafald af aftalen, dersom levering er forsinket ud over
6 uger og forsinkelsen ikke skyldes ovennævnte forhold.
Videre krav grundet forsinkelse på grund af transportskader er udelukket.
Købers udsættelse af levering, berettiger ikke køber til udskydelse af
betaling. Lageromkostninger er for købers regning.
6. RISIKO OG MODTAGELSE.
Risiko overgår til køber ved udgang fra sælgers lager. Dette gælder også i
de tilfælde, hvor sælger yder udlæg for fragt for købers regning. Ved
købers ønske om udsættelse af levering overgår risiko til køber fra det
tidspunkt, hvor levering er meldt klar. Sælger overtager risikoen på købers
opfordring og regning.
Det påhviler køber, straks ved modtagelse, at godkende leveringen, og i
tilfælde af skade, straks at reklamere til transportøren.
7. GARANTI.
For mangler ved levering af nye varer, hæfter sælger som følger:

Garantiperioden for nye varer er 12 måneder / 1000 timer regnet fra
sælgers leveringsdato, hvad der måtte indtræffe først, og dækker
konstruktionsfejl, materialefejl, mangelfuldt arbejde eller lign.
Garantien dækker kun ved normal anvendelse i et skift, men den
dækker ikke i tilfælde af misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig
montage, i tilfælde af brudte sikringer, ved købers eller tredje persons
indgreb eller ændring, overbelastning, uegnede driftsmidler (vand,
elektricitet, olie og kemikalier).
Garantien dækker ikke sliddele på grund af slid.
Ved fejl, ombyttes eller repareres varen, efter sælgers valg, uden
omkostninger for køber til dele og arbejdsløn, såfremt udbedringen
udføres af sælger. Varen skal indsendes fragtfrit til sælger.
Garantikrav skal anmeldes skriftligt til sælger. Erstattede dele er
sælgers ejendom.
Garantien dækker ikke sekundær skade eller tab af produktion og
lignende.
8. PRODUKTANSVAR.
Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber
ethvert ansvar over for tredjemand, og sælger er ikke ansvarlig for
skade forvoldt af leverancen.
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 skade på fast ejendom eller løsøre, som
disse produkter som følge af leverancen forårsager.
Sælgers produktansvar er begrænset til DKK 10.000.000 og sælger
hæfter under alle omstændigheder kun i et år fra varens overgivelse til
køber for de skader, som varen måtte forvolde.
Hvis sælger mødes med krav om produktansvar fra tredjemand, er
køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at
friholde for ethvert krav som sælger ifølge ovenstående ikke er
ansvarlig for eller overstiger DKK 10.000.000, samt dække sælgers
rimelige omkostninger til forsvar herimod.
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller
brugere af sælgers leverancer.
Køber er forpligtet til straks at underrette sælger, såfremt tredjepart
fremsætter erstatningskrav på baggrund af skader, hvor sælgers
produkter har været involveret.
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som
behandler erstatningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af
en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
9. OPHÆVELSE AF AFTALE
Sælger er berettiget til at ophæve aftalen ved købers
betalingsstandsning, konkurs eller anden beviselig mangel på
betalingsevne, såsom negativ kreditoplysning og lignende.
10. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist mellem parterne afgøres i overensstemmelse med dansk
lovgivning og ved Sihm Højtryks hjemting.
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