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Salgs- og leveringsbetingelser for GREEN GULVE
1. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordrer, med mindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud og accept
Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg.
Sælger har først accepteret en ordre, når skriftlig bekræftelse er fremsendt til køber.
Mundtlige aftaler, som ikke fremgår af bekræftelsen, er ikke bindende for sælger.

3. Priser og betaling
Opgivne priser er baseret på råtræspriser, fragtrater, arbejdslønninger og øvrige omkostninger gældende på
tilbudstidspunktet.
Sælger er berettiget til at regulere de tilbudte priser svarende til ændringer i ovenstående.
Alle priser er eksklusiv moms.
Ved for sen betaling tilskrives renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4. Levering
Leveringsbetingelser er ab lager Davinde med mindre andet er aftalt.
Hvor der er aftalt levering på købers plads eller andet af køber anvist sted, leveres varerne frit på bil på fast vej.
Køber stiller gaffeltruck til rådighed for aflæsning og overtager ansvaret for varerne ved aflæsningen.

5. Forsinkelse
Køber kan udelukkende hæve købet, hvis en forsinkelse i leveringstiden overstiger 30 dage. Dette gælder ikke, hvor
pkt. 6 træder i kraft.
Køber har herudover ingen misligholdelsesbeføjelser og kan ikke kræve nogen erstatning fra sælger.
Køber har pligt til at aftage varerne på aftalt leveringstidspunkt. Aftager køber ikke varerne som aftalt er sælger
berettiget til at fakturere varerne, som herefter henstår på sælgers lager for købers regning og risiko.
Minimum 4 uger før aftalt leveringstidspunkt har køber mulighed for at udtrykke ønske om ændret
leveringstidspunkt. Sælger skal skriftligt bekræfte ændringen, for at den er gældende.

6. Force majeure
Såfremt der indtræder begivenheder, som sælger ikke er herre over – f.eks. strejke, lockout, brand, krig, import/eksportrestriktioner, valutarestriktioner, mangel på transportmiddel m.v. – udskydes sælgers leveringsforpligtelse så
længe begivenheden varer.
Sælger er berettiget til at hæve ordren, hvis begivenheden har varet i mere end 30 dage.
Køber er ikke berettiget til nogen form for erstatning.

7. Reklamation og returnering
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen at undersøge de leverede varer.
Reklamation over mangler skal ske skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen og inden varerne monteres/forarbejdes.
Køber kan ikke på et senere tidspunkt gøre mangler gældende.
Korrekt leverede varer tages ikke retur.

8. Mangler
Såfremt der ved de leverede varer forekommer mangler, som sælger er ansvarlig for, er sælger berettiget til at
foretage omlevering af den mangelfulde del af leverancen indenfor 30 dage efter, at sælger har modtaget købers
skriftlige reklamation.
Samtidig med omlevering er sælger berettiget til at få udleveret de mangelfulde varer.
Såfremt sælger foretager omlevering, er køber ikke berettiget til nogen form for erstatning.
Hvis sælger ikke foretager omlevering, er køber berettiget til at kræve afslag i prisen efter gældende dansk ret.
Afslaget kan aldrig overstige værdien af den mangelfulde del af de leverede varer.
Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste eller andre direkte eller indirekte tab, der er opstået
som følge af konstaterede mangler.

9. Produktansvar
Ved mangler, som kan dokumenteres at skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side, yder sælger erstatning efter
dansk rets til enhver tid almindeligt gældende regler.
Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab.
Skulle sælger blive på lagt produktansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme
omfang.
Sælgers ansvar kan ikke overstige værdien af de leverede varer.

10. Ejendomsforbehold m.m.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer indtil hele købesummen med tillæg af renter og
omkostninger er betalt.
Sælger har ret til at benytte leverancen som reference og – uden udgift for køber – at fotografere det færdige gulv
samt benytte og offentliggøre disse fotos i reklameøjemed

11. Værneting
Værneting er efter sælgers valg byretten i Odense, Danmark.
Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

