Salgs - & Leveringsbetingelse
hos Metal-Tek A/S
Med mindre andet specifikt er aftalt gælder
disse betingelser for alle vores aftaler om salg
og levering af varer og serviceydelser.

Garanti og reklamation




Priser



Alle priser er eksklusiv moms.
Priserne er baseret på at arbejdet kan
udføres indenfor almindelig arbejdstid.
Skal arbejdet udføres om aftenen eller
i ferier/weekender vil der blive tale om
fakturering af ekstraomkostninger til
overarbejde.

Betaling




Med mindre andet er aftalt er betalingsdatoen ’Fakturadato + 14 dage’.
Ved for sen betaling er Metal-Tek A/S
berettiget til at pålægge rykkergebyr
samt 1 % i renter pr måned.
Ved større ordrer aftales aconto betaling.

Ejendomsforbehold


Metal-Tek A/S foreholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betalingen har fundet sted.

Levering






Leveringstid aftales fra gang til gang
på en konkret opgave.
Leveringsstedet er EXW Metal-Tek A/S,
Incoterms 2010 med mindre andet er
aftalt.
Kunden skal undersøge alle produkter
og serviceydelser ved leveringen. Hvis
kunden opdager en fejl eller mangel,
som kunden ønsker at påberåbe sig,
skal den straks meddeles til os.
Hvis en fejl eller mangel, som kunden
har opdaget eller burde have opdaget,
ikke straks er meddelt til os, kan den
ikke senere gøres gældende.













Kunden skal undersøge alle produkter
og serviceydelser ved leveringen, med
henblik på at reklamere over manglende funktionalitet.
Fra sag til sag aftales garanti, hvor det
er muligt. Forelægger der ingen aftale
er der ingen garanti.
For dele, der afhjælpes under garanti,
udgør garantiperioden 6 måneder fra
afslutning af afhjælpningen.
Vores garanti omfatter ikke fejl eller
mangler, der skyldes:
almindelig slitage
brug i strid med vores instruktioner eller almindelig praksis eller til ikkeaftalte formål
afhjælpning eller ændring udført af
andre end os
andre forhold, som vi er uden ansvar
for.
Hvis kunden opdager en fejl eller
mangel i garantiperioden, som kunden
ønsker at påberåbe sig, skal den straks
meddeles til os.
Hvis en fejl eller mangel, som kunden
opdager eller burde have opdaget, ikke er meddelt til os, kan den ikke senere gøres gældende.
Kunden skal give os de oplysninger om
en meddelt fejl eller mangel, som vi
beder om.

1

ANSVAR










Uanset situationen kan vores ansvar
over for kunden ikke pr. kalenderår
samlet overstige 100 % af det vi har
faktureret til kunden i det umiddelbart
foregående kalenderår excl. moms.
Ansvarsbegrænsningen gælder ikke,
hvis vi har handlet forsætligt eller groft
uagtsomt.
Uanset situationen er vi 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.
Metal-Tek A/S er produktansvarlig i
henhold til gældende relevant lovgivning indenfor dette område, men påtager sig ikke yderligere ansvar ud
over det i lovgivningen specificerede.
Metal-Tek A/S påtager sig intet ansvar
for driftstab, avancetab, indtægtstab,
andre økonomiske tab eller indirekte
tab, som følge af direkte eller indirekte
skade forvoldt af Metal-Tek A/S’ produkter.
I den udstrækning Metal-Tek A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor
tredjemand, er køber forpligtet til at
holde Metal-Tek A/S skadesløs. Dersom tredjemand fremsætter krav mod
en af parterne om erstatningsansvar i
henhold til dette punkt, skal denne
part straks underrette den anden herom.

FORCE MAJEURE








Følgende omstændigheder medfører
ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed,
som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af lignende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivmidler samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører forårsaget af nogen af
ovennævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, indtruffet og almindelig kendt inden aftalens
indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed,
såfremt deres indflydelse på aftalens
opfyldelse ikke kunne forudsiges på
dette tidspunkt.
Den part, der ønsker at gøre force majeure klausulen gældende, skal uden
forsinkelse informere den anden part
skriftligt, både når situationen indtræffer, og når den afsluttes.
I tilfælde der opstår en force majeure
situation hos køber, skal køber dække
de omkostninger, der må blive påført
Metal-Tek A/S i forbindelse med at sikre og beskytte de berørte produkter.

ØVRIGE REGLER


NLM 94 er gældende i aftaleforholdet
mellem kunden og Metal-Tek A/S med
mindre andet fremgår af nærværende
salgs- og leveringsbetingelser

RETSVALG OG VÆRNETING


Dansk ret finder anvendelse ved enhver tvist mellem kunden og Metal-Tek
A/S. Retten i Kolding er værneting.
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