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Peikko Danmark
Salgs- og leveringsbetingelser
1. Gyldighed:
Disse salgs– og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skriftligt.
2. Tilbud:
Alle tilbud angives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet senest 4 uger fra tilbuddets dato
med mindre accept er modtaget inden da.
3. Priser:
Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er indtil levering forpligtet at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede
omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lign. der vedrører den aftalte leverance.
4. Betaling - morarenter - sikkerhedsstillelse:
Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis betaling sker efter forfaldsdato er sælger berettiget til at kræve
betaling af renter, der tilskrives med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag. Sælger forbeholder sig ret til levering pr. efterkrav.
Sælger kan på et hvilket som helst tidspunkt kræve forudbetaling for leverancen, såfremt køber ikke kan kreditforsikres, eller såfremt sælger kan sandsynliggøre,
at køber ikke er i stand til at kunne betale rettidigt. Sælger stiller ikke nogen form for sikkerhed, uden at dette er aftalt parterne imellem inden indgåelse af
leveranceaftale. På tilsvarende vis kan sælger alene kræve, at køber stiller betryggende sikkerhed for betaling, såfremt dette er aftalt parterne imellem inden
indgåelse af leveranceaftale.
5. Ejendomsforbehold:
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum med tillæg af påløbne
omkostninger og renter er betalt til sælger eller til den, der har fået tiltransporteret denne ret.
6. Levering:
Levering og risikoovergang sker med mindre andet aftales på det tidspunkt, hvor køber påbegynder aflæsning af varerne fra transportørens lastbil eller andet
transportmiddel. Fragtomkostninger fra fabrik/lager tillægges enhver ordre, også i tilfælde af at det ikke fremgår af ordren/tilbuddet.
Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn på grundlag af de oplysninger, der forligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre
andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 4 arbejdsdage som rettidig levering, uanset hvornår forud for det aftalte
leveringstidspunkt. Ved indgåelse af aftale om levering til et bestemt klokkeslæt i henhold til ”just in time” princippet, skal enhver levering +/- 4 timer iht. det
aftalte leveringstidspunkt betragtes som rettidig.
7. Emballering:
Emballage tages kun retur i henhold til særskilt aftale. Emballering, bortset fra paller og lign. er inkluderet i prisen, med mindre andet er aftalt særskilt.
8. Produktinformation:
Tegninger, specifikationer, beskrivelser og lign., som er udleveret af sælger før og efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom, og må ikke videregives
uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
9. Mangler, reklamation og afhjælpning:
AB92 er gældende. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem AB92 og salgs- og leveringsbetingelserne.
Køber skal straks ved varens modtagelse og inden varens indbygning i konstruktionen undersøge denne og omgående derefter reklamere, hvis køber måtte mene,
at varen lider af mangler. Har køber ikke reklameret skriftligt overfor sælger senest 5 kalenderdage efter varens modtagelse, har køber fortabt sin reklamationsret.
Køber kan ikke overfor sælger gøre mangelbeføjelser gældende ud over krav om afhjælpning. Afhjælpning kan ske ved udbedring, omlevering eller
efterlevering. Afhjælpning omfatter alene den mangelbehæftede genstand og ikke følgeskader på andet end varen. Der henvises tillige til ansvarsbegrænsningen
under pkt. 10.

10. Ansvarsbegrænsning - force majeure:
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Fakturabeløbet udgør det beløb, som den mangelbehæftede genstand
er faktureret med. Er den mangelbehæftede genstand en del af en samlet leverance, en del af en samlet kontraktmængde/kontraktsum eller ikke udspecificeret
med beløb på fakturaen udgør fakturabeløbet den sum, hvormed den mangelbehæftede genstans indgår i den samlede leverance/kontrakt.
Sælger hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller
mangler ved det solgte. Dette gælder tillige dagbod/erstatning, som køber måtte ifalde overfor tredjemand. Sælger hæfter ej heller for eventuelle
følgeomkostninger forbundet med afhjælpningen eller følgeomkostninger i øvrigt grundet manglens tilstedeværelse.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse (force majeure):
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete
militære indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vare-knaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelser med sådanne
leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte eller lignende omstændigheder.
Den part, som ønsker at påråbe sig, at der foreligger force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedernes opståen
og ophør.
Sælger er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for sælger som følge af
ovenstående eller lignende omstændigheder. Køber kan i denne situation ikke rejse krav af nogen art overfor sælger.
11. Returnering:
Den solgte vare modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med sælger. Tilsmudsede varer samt brudt emballage tages ikke retur.
Returneringen af varer finder sted på købers regning. Der pålægges et returgebyr på 20% af fakturabeløbet inklusiv moms.
12. Produktansvar:
Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis
sælger mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde
sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.
13. Lovvalg og værneting:
Enhver uoverensstemmelse vedrørende det af sælger leverede produkt og / eller den mellem parterne indgåede aftale afgøres af en voldgiftsret nedsat af
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Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed i henhold til regler i AB92.
Denne bestemmelse hindrer imidlertid ikke at sælger kan medinddrage køber i en retssag, såfremt sælger fra anden side måtte blive inddraget i en sådan i relation
til den mellem køber og sælger indgåede aftale / det af sælger til køber leverede produkt. Denne bestemmelse er alene en ret for sælger og medfører således ikke,
at køber er berettiget til at inddrage sælger under en eventuel retssag, som måtte blive anlagt imod køber, idet køber altid skal være forpligtiget til at indtale
eventuelle krav mod sælger i overensstemmelse med værnetingsreglerne i AB92.
14. Yderligere standard betingelser ved Deltabjælke leverancer:
Bips model 4L ligger til grund for leverancen.
Der tages forbehold for bjælkernes egensvingninger.
Bjælker leveres grundmalet med en 80my alkydprimer.
Der tages forbehold for dækelementernes styrker ved vederlag på hhv. brandisolerede som uisolerede bjælker.
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