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1.
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Anvendelse
Nedenstående slags- og leveringsbetingelser for FREDSTED FLOORS finder anvendelse, medmindre andet skrifteligt er aftalt mellem parterne.
Købers eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for FREDSTED FLOORS.
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Pris og betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt, er tilbuddet gældende i 8 dage fra tilbudsdato. Sælger tager forbehold for mellemsalg.
Ordrer er først accepteret, når skriftelig ordrebekræftelser fra FREDSTED FLOORS foreligger.
Stemmer FREDSTED FLOORS’ ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere straks efter ordrebekræftelses
modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
Betaling skal ske ved levering, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.
På alle ordre under kr. 15.000 excl. moms pålægges fragt. For aflæsning med kran ved levering forbeholder FREDSTED FLOORS sig ret til at
beregne et særligt tillæg.
Al salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen. FREDSTED FLOORS forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af
afgiftsforhøjelser, kursændringer, devaluering m.v. på den aftalte vare, hvilket også berettiger sælgeren til at forhøje prisen tilsvarende. Evt.
kasserabat beregnes ikke af moms og andre afgifter.
Ved forsinket betaling pegregnes morarente på 1,5 % pr. måned.
Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne
opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bkg. No. 601 af 12/7 2002 eller regler der måtte træde i stedet herfor.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på FREDSTED FLOORS som ikke skriftligt anerkendt af FREDSTED FLOORS.
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Ejendomsforbehold
Det solgte forbliver FREDSTED FLOORS’ ejendom indtil samtlige tilgodehavender ifølge aftalen er betalt. Køber er forpligtet til at holde varen 		
fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.
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Leveringstid
Leveringstiden er anført i ordrebekræftelsen. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes en i pkt. 8 nævnte begivenhed eller købers handling
eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Ved forsinkelse skal køber straks reklamere skrifteligt specificeret. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelse.
Sælger har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejds fortjeneste og andre
økonomiske konsekvenstab. Sælgerens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab kan aldrig overstige et beløb svarende til varens pris.
Ved specialfremstillede produkter kan køberen ikke hæve handlen pga. forsinkelse uanset væsentlighed. Køberen kan i alle tilfælde kun hæve
handlen, hvis dette kan ske uden tab for sælgeren.
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Ansvar for mangler og reklamation
Køber må straks ved modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt, mangelfri og i overensstemmelse med det aftalte.
Reklamationer over mangler skal fremsættes skriftligt over for sælger, og straks manglen konstateres eller burde være konstateret, og senest 8
dage efter varens levering. Overholder køberen ikke denne frist, bortfalder adgangen til at gøre evt. mangels beføjelser gældende. Køber skal
omgående stoppe videre forarbejdning af varen, hvis mangler konstateres.
Reklamationer fritager ikke køber for overholdelse af betalingsbetingelser.
Det påhviler køberen at undersøge om varen er egnet til sit anvendelsesformål, herunder den forarbejdning varen skal undergå. Køber er således
forpligtet til at kontrollere for opmåling, kvantitet og kvalitet, etc. herunder fugtighed inden varen forarbejdes.
Sælger forbeholder sig ret til mere eller mindre levering af indtil 10 % på ordrer af hårdttræ.
Efter sælgers valg vil eventuelle mangler ved varerne blive afhjulpet, hvis varerne er uforarbejdede, eller sælgeren foretager omlevering.
Foretages afhjælpning eller omlevering, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelses beføjelser, herunder afskåret fra at hæve
aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning.
Sælgeren her intet ansvar for indirekte tab, som et eventuelt mangelsansvar måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og
andre økonomiske konsekvenstab. Udgifter til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udskiftning af den reklamationsberettigede vare
dækkes ikke.
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5.

Garanti
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Produktansvar
Såfremt de leverede vare lider af en defekt og derved forvolder skade på person, løsøre eller fast ejendom, skal sælger alene være ansvarlig for
købers eller tredjemands skade eller tab i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige lovregler.
I den udstrækning ufravigelige lovregler ikke er til hinder herfor, skal køber holde sælger skadesløs i det omfang, sælger pålægges ansvar overfor
tredjemand i anledning af skader eller tab forvoldt af det leverede på tredjemands person, løsøre eller fast ejendom
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod
en af dem på grundlag af skade eller tab, som påstås forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid
afgøres ved voldgift i overensstemmelse med punkt. 9
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Ansvarsfrihed
Sælger kan ikke drages til ansvar for tab som skyldes forhold, over hvilken sælger ikke er herre, og hvis indtrædende sælger ikke ved aftalelens
indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning herunder, - men ikke begrænset til: nedbrud af IT-forbindelse, arbejdskonflikt samt
underleverandørs forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstandsning. Det samme gælder enhver anden omstændighed, som parterne
ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør,
restriktio ner på driv kraft samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse.
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Lovvalg og værneting
Nærværende almindelige salgs-og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist parterne imellem. Er et forhold ikke omtalt, findes
Den Danske Købelov lov no. 120 af 6.4.1906 med efterfølgende supplerende ændringer, og i øvrigt dansk ret anvendelse.
Tvistheder i anledning af købsaftalen eller nærværende salg-og leveringsbetingelser kan efter sælgers valg underkastes domstolsprøvelse eller
afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i Lov nr. 181 af 24.5.1972 om voldgift.
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