Salgs- og leveringsbetingelser er gælende fra 28/10-2014

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser
1

Anvendelse

6.2

1.1

Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler
om
Krintel Entreprise ApS’s,
CVR-nummer
33762879, (”Virksomheden”) salg og levering af
produkter, reservedele og tilknyttede ydelser
(”Produktet”) til private kunder og erhvervskunder
(”Kunden”).

Kontrol. Kunden har ansvaret for at kontrollere
leverancen.
Fejl
skal
skal
meddeles
til
Virksomheden med det samme. Fejl og mangler
kan ikke gøres gældende på senere tidspunkt.

6.3

Forsinket levering. Hvis leveringsfristen overskrides som følge af ét eller flere af punkterne i
afsnit 9, da meldes den nye forventede
leveringsdato til Kunden skriftligt. Virksom-heden
kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for indirekte
tab, som dette måtte medføre for Kunden, jvf. 8.2.

2

Aftalegrundlag

2.1

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med
AB92,
samt
Virksomhedens
tilbud
og
ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag om
Virksomhedens salg og levering af produkter,
reservedele og tilknyttede ydelser til Kunden
(”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser
trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til
Virksomheden
udgør
ikke
en
del
af
Aftalegrundlaget.

7

Fortrydelsesret

7.1

Fortrydelsesret. Standardvarer og tilbehør er
omfattet af købelovens fortrydelsesret, der
foreskriver 14 dage fra betaling. Varer der er
specialfremstillede efter Kundens mål er der ingen
fortrydelsesret på.

8

Ejendom

3

Produktet

8.1

3.1

Elementer udføres efter gældende standarder,
mht.
materialekvalitet,
overfladebehandling,
tolerancer mv.

Levering/afhentning. Produktet er Virksom-hedens
ejendom og ansvar indtil det er leveret hos eller
afhentet af kunden.

8.2

Returnering. Kunden har ansvar for Produktet
indtil det er leveret tilbage til Virksomheden.

9

Ansvar

9.1

Skade på tilstødende materiel. Virksomheden kan
ikke holdes økonomisk ansvarlig for skader på
tilstødende materiel under montage, med-mindre
der er anden aftale herom i tilbuddet. Dette
forbehold frafalder, såfremt Virksom-heden har
handlet groft uagtsomt.

9.2

Indirekte tab. Virksomheden er ikke ansvarlig over
for kunden for indirekte tab, herunder tab af
produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill,
medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft
uagtsomt.
Virksomheden
har
ikke
erstatningsansvar for skader på ejendom eller
personer som følge af fejl i Produktet.
Erstatningsansvaret kan således aldrig overstige
prisen på produktet.

10

Forbehold

10.1

Forbehold. Der tages forbehold for leverandørsvigt,
sygdom i Virksomheden, force majeure samt fejl i
tekst og billeder på Virksomhedens hjemmeside
www.krintel.com.

4

Tilbud

4.1

Gyldighed. Afgivne tilbud er gyldige for Kundens
accept, indtil 30 dage fra den påtrykte dato,
medmindre andet er aftalt skriftligt.

4.2

Forbehold. I tilbuddet tages forbehold for forhold,
som Virksomheden ikke havde eller burde have
haft kendskab til ved afgivelsen af tilbuddet.

5

Betaling

5.1

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer iht.
Aftalegrundlaget medmindre parterne har aftalt
andet skriftligt.

5.2

Forsinket betaling. Hvis kunden undlader at betale
en faktura rettidigt af årsager, som Virksomheden
er uden ansvar for, vil der påløbe rente af det
forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og
til betaling sker. Der påløber desuden rykkergebyr
á 150 kr.

6

Levering

6.1

Leveringssted. Der leveres til kantsten og det er
Kundens ansvar at afsætningsstedet er forsvarligt.

