5 REKLAMATIONER:

Salgs- og leveringsbetingelser:
1 TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE:
Når intet andet er nævnt er et tilbud gældende i 4 uger. Er der sket ændringer
af moms-, told- eller eksportafgifter inden projektets gennemførelse i forhold til
tilbudsdatoer, har sælger ret til at indregne disse i tilbudspriserne. Det samme
er tilfældet, hvis følgerne af regeringsforanstaltninger eller lovgivning her eller i
udlandet medfører uforudsete tillæg og omkostninger. Når tilbuddet er
accepteret af køberen, fremsendes ordrebekræftelse.

Straks efter modtagelsen er køber forpligtiget til at undersøge varen og evt.
reklamationer skal ske skriftligt til sælger inden 8 dage fra levering. Sker det
ikke inden fristen udløber, kan køber ikke senere påberåbe sig evt. mangler.
Sælger er forpligtiget til snarest muligt at rette evt. fejl eller mangler.
6 PRODUKTIONS- OG PRODUKTUDVIKLINGDRETTIGHEDER:

2 BETALING:

Sælgers ejendom er alt tegningsmateriale, forslag og tilbud og må som sådan
ikke anvendes, kopieres, offentliggøres eller stilles til rådighed for
konkurrerende firmaer uden sælgers tilladelse.

Betalingsbetingelser fremgår af tilbud og ordrebekræftelse.

7 LEVERING OG MONTERING:

Sælgeren kan forlange, at køberen stiller tilfredsstillende sikkerhed for
betalingen.

Er der til tilbuddet opgivet en pris på levering og montering, må køber sørge for,
at lokalerne er klargjort således at montørerne ikke sinkes af. f. eks. andre
håndværkere eller andet. Dokumenteret ekstra tidsforbrug og omkostninger for
sælgers montagepersonale på grund af sådanne gener skal betales af køber.
Hvis køber ønsker at ændre tidspunkt for aftalt montering med mindre end 8
dages varsel skal montageprisen genforhandles.

Delleveringer faktureres og betales i takt med leveringen. Hvis en leverance er
ukomplet eller behæftet med mindre mangler, berettiger dette ikke køberen til
at tilbageholde hele købesummen.
Ved manglende betalingen, er sælger berettiget til at beregne sig en rente af
det forfaldne beløb svarende til morarenten iht. rentelovens regler med et
tillæg på 3 procentpoint. Renteberegningen opgøres månedsvis indtil
forsinkelsen for betalingen ophører.

8 RETURVARER:
Varer tages ikke retur.
9 EJENDOMSFORHOLD:

3 LEVERINGSTID OG FORCE MAJEURE:
Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil hele
købesummen er betalt.

Levering finder sted hurtigst muligt, hvis ikke andet er anført på
ordrebekræftelsen.

10 MANGLER:
Med forbehold er force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer
og forsinkelse i produktionen som følge af uheld.
Såvel køber som sælger kan ved anbefalet meddelelse til den anden part frigøre
sig fra købet/salget, såfremt ovennævnte medfører en forsinkelse på over tre
måneder.
Har køber ønske om at udskyde den aftalte leveringstermin, forbeholder sælger
sig ret til at fakturere leverancen til den oprindelige leveringsdato. Varerne kan,
efter nærmere aftale med sælger, henstå på sælgers lager mod betaling.
Risikoen anses for overgået til køber pr. den aftalte leveringstermin, uanset om
sælger opbevarer varerne for køber.

Viser der sig inden for et år efter leveringen, mangler ved de leverede varer og
det kan godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med varens
konstruktion eller fremstilling, herunder det benyttede materiale, forpligtiger
sælger sig til hurtigst muligt vederlagsfrit efter sælgers valg at ombytte varerne
eller udbedre de mangelfulde varer. Ombytning eller udbedring finder sted
enten på fabrikken eller på leveringsadressen. Sælger har intet ansvar for
driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld
levering.
11 GARANTI:

Forbehold for forsinkelser og anden påvirkning fra COVID-19 og andre
pandemier

På de leverede produkter ydes garanti i overensstemmelse med DANSK
KØBELOVS bestemmelser regler herom og i samme omfang, som garantien fra
underleverandørerne har tilsagt.

4 FORSENDELSE OG RISIKOOVERGANG:

12 PRODUKTANSVAR:

Alle forsendelser sker EXW, 2LP A/S, Farvervej 20, 7490 Aulum, iht. Incoterms
2010 medmindre andet er skriftlig aftalt. Alle forsendelser sker for købers
regning og risiko. Såfremt en afsendelse udskydes på grund af købers forhold,
overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte skulle have været afsendt.

Sælger er ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl
eller forsømmelser begået af sælger eller af andre, som han har ansvaret for.
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, for så vidt
skaden indtræffer, mens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er ikke
ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Hvis forsendelsen er aftalt til at ske DAP, gælder følgende øvrige regler: Det er
kundens ansvar at undersøge alle varer ved modtagelsen, med hensyn til antal
paller/colli i henhold til fragtpapirer. Såfremt der er afvigelser, skal disse
anmærkes på fragtpapirerne. Desuden er det kundens ansvar at foretage
kontrol af al emballage for synlige skader. Hvis der er tegn på skader eller
beskadiget emballage, SKAL dette anmærkes på fragtpapirerne før de
underskrives. Kunden skal tage fotos af de synlige skader. Fotos samt kopi af
fragtpapirer med anmærkning sendes til 2LP senest dagen efter modtagelse.
Informationerne sendes til: sales@2lp.dk
Såfremt dette ikke sker, bortfalder retten til at påberåbe sig fragtskadeerstatning.

13 TVISTER:
Opstår der i anledning af leverancen tvist om varens kontraktmæssighed m.v.,
er det vor ret at vælge, evt. tvister vedr. leverede vare skal afgøres ved voldgift
eller ved de ordinære domstole.
14 SPECIELLE VILKÅR:
Køber sørger selv for nødvendige ansøgninger til myndighederne om
godkendelse. Hvis dette ifølge aftalen skulle påhvile sælger, sker det for købers
regning.
Ændringer i disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt de
skriftligt er godkendt af parterne.
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