SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

Tilbud og salg:
Tilbud og salg er kun bindende for os, såfremt vi ved modtagelsen af endelig,
specificeret ordre har eller kan fremskaffe varerne til de priser, kurser,
leveringstider og andre betingelser, som vi har kalkuleret med og lagt til
grund for tilbudet, respektive salget, selv om disse ikke er køberen bekendt.
Ved eventuelle uoverensstemmelse mellem ordre og ordrebekræftelse er de
i vor ordrebekræftelse angiven kvanta, tider og priser afgørende, medmindre
køber reklamerer omgående.
Kursændringer:
Såfremt prisen er baseret på udenlandsk valuta, er den kurs, vi har kalkuleret
med, anført i tilbudet, og vi forbeholder os ret til at afregne leverance efter
den kurs, som vi selv må betale. Forhøjelse af de fragter, toldsatser og andre
omkostninger, med hvilke vi har kalkuleret, forbeholder vi os at debitere
køberen.
Prisændringer:
Enhver ordre til levering fra fabrik noteres under forbehold af antagelse hos
og levering fra vor leverandør på de betingelser, som vi har lagt til grund
for vort tilbud. Skulle leverandøren efter at have antaget ordren undlade at
udføre samme eller stille nye fordringer for dens udførelse, er vi forpligtet til
af al evne at søge ordren gennemført på de antagen vilkår, men lykkes dette
ikke, forbeholder vi os ret til at træde tilbage fra kontrakten.
Leveringstid:
Opgivne leveringstider er ansat efter vort bedste skøn og vil blive forsøgt
overholdt. Såfremt levering ikke sker i rette tid, og dette skyldes krig,
uroligheder, strejker eller lockout, maskinbrud, brandskade, svigtende
tilførsel af råvarer eller af underleverancer samt andre omstændigheder,
der er uden for vort herredømme, er vi uden ansvar for forsinkelser, og
køberen er ikke berettiget til i den anledning at kræve erstatning eller at
annullere ordren.
Eventuelle genstande eller data, der ifølge aftalen skal sendes til os af
køberen, såsom vareprøver, emballageprøver, målskitser, vægtopgivelser eller
andet, skal være os i hænde til aftalt tid, for at leveringstiden kan overholdes.
Sker dette ikke, forbeholder vi os ret til at udskyde leveringstidspunktet.
Forsendelse:
Alle varer afsendes for modtagerens risiko, og angiver ordren ikke
forsendelsesmåde, sker afsendelsen på denne efter vort skøn bedste måde
og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer. Omfatter aftalen tillige
montage, påhviler det køberen straks ved modtagelsen at underrette os
om eventuelle transportskader ved varens forsendelse, således at skaderne
kan udbedres, inden montører ankommer, idet vi i modsat fald forbeholder
os ret til at fakturere montørernes rejseudgifter og forbrugt rejsetid til
gældende satser.
Montage:
Køberen er ansvarlig for, at eventuelle bygningsskader er afsluttet, samt
at montagepladsen er ryddet, således at montagen, der foregår i normal
arbejdstid, kan foregå uhindret. Forsinkes montageabejdet på leveringsstedet
af årsager, som vi ikke er ansvarlig for, skal køberen betale alle ekstra
omkostninger, der skyldes forsinkelsen.

skal disse demonteres og på købers regning tilsendes os. Vi vil da udbedre
fejlen og for egen regning returnere komponenten til køber. Krav om anden
godtgørelse end nævnt eller erstatning som følge af materiale-, fabrikationseller montagefejl kan ikke anerkendes.
Garantien bortfalder:
- såfremt det leverede anvendes til andet end forudsat af os
- såfremt der uden vor godkendelse foretages ændringer,
udskiftninger eller reparationer på det leverede
- såfremt der ikke foretages almindelig vedligeholdelse af det leverede
- såfremt det leverede på anden måde behandles ukorrekt
Ansvars for tingskade forvoldt af leverancen efter
overtagelsen (produktansvar):
Køberen skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leveran
døren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab,
som leverandøren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig
for over for køberen.
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers
besiddelse
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter,
hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre,
som disse produkter som følge af leverancen forsager
I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en
af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part
straks underrette den anden herom.
Returvarer:
Varer modtages kun retur efter forud truffet aftale.
Reklamationer:
Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt inden 8 dage efter
modtagelse af varer eller faktura. Krav i forbindelse med leverede varer kan
kun rejses mod CALDAN Conveyor A/S.
Betaling:
Levering vil ske gennem CALDAN Conveyor A/S, hvor efter betaling med
frigørende virkning kun kan foretages til dette selskab. Ved overskridelse af
angivne betalingsfrist beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned.
Ejendomsforbehold:
CALDAN Conveyor A/S forbeholder sig ejendomsret i godset i henhold til
nærværende ordrebekræftelse samt faktura, indtil fuldstændig betaling har
fundet sted.
Værneting:
Eventuelle uoverensstemmelser, som ikke kan bilægges parterne imellem,
indbringes til afgørelse for retten i Århus, der også er værneting ved eventuel
manglende betaling.

Såfremt andet ikke er oplyst i vor ordrebekræftelse, påhviler det køberen
at stille truckhjælp til rådighed ved aflæsning samt at sørge for, at der i
nærheden af montagepladsen findes tørre aflåselige lokaler til opbevaring af
komponenter og værktøj.
Garanti:
På de af os fremstillede produkter ydes 12 måneders garanti ved 8 timers
daglig drift. På indkøbte dele ydes samme garanti, som underleverandøren
yder os. Opstår der inden for garantiperioden fejl på komponenter,

CALDAN conveyor solutions - simply perfect .

