SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CARBO TECH NORDIC APS.
1. Generelt.
Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse medmindre parterne har aftalt noget andet.
2. Tilbud.
2.1. Tilbud afgives normalt skriftligt. Af et fremsat tilbud skal fremgå pris, forventet leveringstid, samt leveringsbetingelser i henhold
til Incoterms 2010. Med mindre andet er anført er varerne frit leveret evt. med et fragttillæg. Alle tilbudte priser er excl.moms.
2.2. Med mindre andet er anført gælder fremsendte tilbud i 30 dage.
2.3. Fremsendes tilbud på vegne af tredjemand(agentforhold) skal dette tydeligt fremgå af tilbuddet.
3. Tegninger og tekniske dokumenter.
Dokumenter i form af tegninger eller tekniske beskrivelser skal behandles fortroligt. Med mindre andet er aftalt, må sådan
dokumentation kun fremsendes til tredjemand efter at være neutraliseret og kun som grundlag for kalkulation af tilbud.
4. Leveringsaftale.
4.1. Endelig aftale om levering er indgået når et fremsat tilbud accepteres indenfor den anførte tidsfrist. Der tages dog forbehold for
forventet leveringstid, som først er bindende på det tidspunkt hvor der fremsendes en ordrebekræftelse. Fremsendes der ikke en
ordrebekræftelse er det oprindelige tilbud bindende.
4.2. Indgås der en aftale om levering uden forudgående tilbud, skal der normalt fremsendes en ordrebekræftelse. Hvis køber ikke
reagerer umiddelbart efter modtagelsen af denne en sådan er aftalen bindende for begge parter.
4.3. Hvis det efterfølgende viser sig teknisk umuligt at opfylde formkrav i henhold til indgået aftale, har sælger pligt til at informere
køber om dette så snart dette konstateres. Begge parter har i denne situation ret til at hæve aftalen, dersom de ændrede formkrav
indebærer at leverancen ikke kan opfylde sit oprindelige behov.
4.4. Den leverede mængde kan i visse situationen variere max +/10% i forhold til afgivet ordre. Dette er almindelig kutyme i
branchen og berettiger ikke til at hæve aftalen, kræve efterlevering eller returnere overskydende emner.
5. Leveringstid.
5.1. Leveringstiden angives indenfor en uge – termin (f.eks. levering: uge 42).
5.2. Dersom leveringstiden ikke i rimeligt omfang kan overholdes skal dette straks meddeles køber. Samtidig skal ny leveringstid
angives.
5.3. Køber kan hæve aftalen hvis forsinkelsen er urimelig lang og vil have påviselige økonomiske konsekvenser for ham.
5.4. Sælger kan ikke gøres erstatningspligtig som følge af forsinket levering, med mindre han groft har forsømt sin oplysningspligt i
henhold til pkt. 5.2.
6. Fysisk levering.
6.1. Med mindre andet er aftalt sker den fysiske levering inklusiv en følgeseddel på købers adresse.
6.2. Køber har pligt til at reagere indenfor 7 dage dersom det fysiske indhold ikke svarer til den medsendte følgeseddel, eller ikke
svarer til hvad køber mener at have bestilt. I modsat fald risikerer køber at miste retten til erstatning jf. NSAB 2000 §29.
7. Fakturering og betaling.
7.1. Med mindre andet er aftalt ydes kredit svarende til 30 dage netto. Betalingsdatoen beregnes som leverancedato + 30 dage.
7.2. Ved ikke rettidig betaling kan der beregnes morarenter efter renteloven, ligesom der kan opkræves et rykkergebyr.
7.3. Ved delleverancer kan der foretages fakturering dersom de fysiske varer udgør en anvendelig helhed.
8. Ejendomsforbehold.
Ejendomsretten til de fysiske leverancer overgår først til køber når betaling er erlagt fuldt ud, medmindre et sådan ejendomsforbehold
ikke er gyldigt efter gældende lov.
9. Reklamationer.
9.1. Køber skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele reklamationer på modtagne leverancer. Meddelelsen skal indeholde
oplysninger om fejlens karakter.
9.2. Reklamationer er berettiget dersom de modtagne leverancer eller dele heraf ikke på rimelig vis opfylder aftalen med hensyn til:
- størrelser, tolerancer og/eller materialevalg
- fejl i materialerne såsom revner, utilsigtet porøsitet, kontaminering eller tilsvarende som gør disse helt eller delvis uanvendelige.
9.3. Dersom køber ikke kan anvende leverancer som følge af ovennævnte forhold, er sælger forpligtiget til at udbedre fejlen eller
erstatte emner hvor fejlen ikke kan udbedres. Omkostningerne til dette bæres af sælger.
9.4. Dersom køber kan anvende leverancer, men med ulemper eller begrænset holdbarhed kan parterne i stedet vælge at køber får et
forholdsmæssig afslag i købsprisen.
9.5. Hvis det efter gentagne forsøg ikke er muligt for sælger at opfylde kravene i pkt. 9.2 kan leveringsforpligtelsen bortfalde, dersom
sælger kan godtgøre at han har gjort hvad der er ret og rimeligt for at sikre opfyldelse af leveringsforpligtelsen.
10. Tvister.
Tvistligheder som udløses af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes
domstolens prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler som gælder i Danmark.
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