Salgs- og leveringsbetingelser
1. Betaling
Alle priser er netto kontant ved varens modtagelse uden fradrag af
kasserabat. Overholdes betalingsfristen ikke, vil der blive beregnet
en rente svarende til Jyske Bank til enhver tid gældende
overtræksrente fra forfaldsdatoen.
2. Prisforhold
Alle sælgers priser er baseret på underleverandørers dagspriser.
For varer af udenlandsk fabrikat er priserne baseret på tilbuds
dagens valutakurs, samt de på tilbudsdagen gældende told- og
afgiftssatser mv. Der tages forbehold for at regulere prisen, hvis der
sker ændringer i valutakursen, herunder devaluering af den danske
krone eller i told- og afgiftssatser. Endvidere tages forbehold for at
regulere for indtrådte prisstigninger fra datoen for tilbuddet til
varens levering. Hvis der forekommer ændringer i punkterne 1, 2, 4,
5, 7 og 8 forbeholder sælger sig ret til at annullere de af sælger
accepterede ordrer, såfremt foran nævnte punkter eller forbehold
medfører væsentlige forhindringer eller ekstraudgifter. Tilbud er
gældende i 4 uger fra sælgers
datering.
3. Levering
Al levering er ab plads Aabenraa. Ændringer i Leveringsbetingelser
er kun gyldige imod skriftlige aftaler.
4. Leveringsforhold
I tilfalde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning
hos leverandørerne til nærværende ordre, tillige med krig, blokade,
karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkes tilfælde,
havari, materialemangel eller andre uforudsete årsager, som
forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller
dennes transport til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar
så længe hindringen består.
5. Leveringstid
Den angivne leveringstid er en cirka leveringstid og sælger
påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som
følge af leveringens forsinkelse, medmindre andet er udtrykkeligt
skriftligt bekræftet af sælger. Ved leveringstiden forstås den tid, der
går fra kundens accept af ordrebekræftelsen, indeholdende de af
sælger bekræftede specifikationer, til levering sker. Ændres nogen
specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres
leveringstidspunktet og ny leveringstid fremsendes til
kunden. Hvis leveringstiden overskrides med mere end 8 uger kan
køber enten sætte en frist til levering (min. 14 dage) eller hæve
købet. Selv hvis genstanden ikke er en masseproduceret vare, men
en specielt fremstillet vare, hæfter sælger ikke for forsinkelser uden
udtrykkelig skriftlig aftale.
6. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld
skadesløs betaling har fundet sted, iflg. jvf. Kreditkøberloven § 17.
7. Mangler
Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for syn
lige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for
usynlige mangler. Eventuel afhjælpning af mangler må kun ske efter
forudgående skriftlig accept fra sælgers side og på et af sælgers
autoriseret værksted. Såfremt en mangel medfører reparation eller
udbedring hos producenten eller andre, bæres samtlige
transportomkostninger mv. af køber i denne forbindelse, også
selvom der er tale om en speciel fremstillet vare, medmindre
producenten kan gøres ansvarlig herfor af køber.

Såfremt en mangel medfører mistet fortjeneste, kreditspilde, skade
på legeme, gods eller transporteret gods eller lignende, hæfter
sælger ikke herfor, heller ikke, hvis det solgte er en speciel
fremstillet vare, der ikke opfylder specifikationer eller offentlige
forskrifter, I det omfang et sådant krav kan gøres gældende mod
producenten, transporterer sælger herved kravet til køber. Hvis
køber reklamerer over mangler ved varen, og det efterfølgende
viser sig ikke at være fejl, som sælger bærer ansvaret for, har sælger
ret til at krave erstatning hos køber for det arbejde og de
omkostninger, som den unødvendige reklamation har påført sælger.
Sælger har ret til ensidigt at afgøre om afhjælpning skal ske ved
omleverance eller reparation. Køber har ikke krav på at få dækket
tab eller omkostninger, som følge af at den leverede vare er
mangelfuld, eller køber må undvære varen i reparationsperioden,
således at sælger ikke hæfter for eventuelt driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab.
8. Produktansvar
For skader som umiddelbart er omfattet af lov nr. 371 af 7. juni 1989
(produktansvarsloven) kan HFR-Trailer A/S i intet tilfælde blive
ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske
konsekvenstab. For så vidt angår produktansvar, der ikke er
omfattet af produktansvarslovens bestemmelser (lov nr. 371 af 7.
juni 1989), galder følgende begrænsninger:
-Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises,
at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren
eller af andre, som han har ansvaret for.
-Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller
løsøre, som indtræder medens materialet er i købers besiddelse.
Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af køberen, eller på produkter,
hvori disse indgår.
-Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller
andet indirekte tab.
I den udstrækning, sælgeren måtte vare pålagt produktansvar
overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren
skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset
efter i henhold til ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav
mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt,
skal denne part straks underrette den anden herom.
Hvis der anlægges sag direkte mod sælger af købers kunde, er køber
forpligtet til at lade sig indstævne ved samme domstol! voldgiftsret,
som behandler erstatningskravet mod sælger.
9. Specifikationer og tegninger
Alle af sælger fremsendte tegninger, forslag/tilbud etc. Forbliver
sælgers ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende
virksomheder, eller bringes til udførelse uden sælgers tilladelse jvf.
markedsforingslovens § 9. Sælger forbeholder sig ligeledes
ret til at fakturere arbejde i forbindelse med udarbejdelse af
tegninger og tilbud etc. Sælger og sælgers leverandør har ret til at
foretage tekniske ændringer i forhold til tegninger, tilbud mv.,
dersom sådanne forekommer hensigtsmæssige og ikke på
væsentlig måde har negativ indflydelse på normal brug af det
solgte. Angivelser i brochurer om mål, vægt, bæreevne og andre
tekniske specifikationer kan af sælgeren ændres uden varsel og
meddelelse.
10. Retsgyldighed
Øvrige vilkår end de ovenfor anførte har kun retsgyldighed,
såfremt disse skriftligt bekræftes fra sælgers side.
11. Retssted
Som værneting er aftalt Retten i Sønderborg. Dansk ret er gældende
på tvister, der udspringer af aftalen.

