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Salgs- og Leveringsbetingelser
1.

Tilbud og priser

Alle priser er ekskl. moms og statsafgifter og er afgivet på basis af tilbudsdagens gældende priser, valutakurser, toldsatser samt materialepriser og
arbejdslønninger. Ordrer under kr. 500,- brt. ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms.
Alle oplysninger vedr. Schröder Industrial Products, herefter benævnt S-I-P, produkter, herunder vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre
data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister eller gennem S-I-P’s almindelige markedsføring, er omtrentlige og kan
ikke påberåbes af køber som kontraktgrundlag. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
2.

Levering

Medmindre andet er aftalt sker alle leveringer EXW Roskilde INCOTERMS 2000, ekskl. emballage.
Leveringsklausulen skal fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.
Det påhviler køber at kontrollere produktet for specifikationer, kvalitet og funktion inden ibrugtagning.
3.

Forsinkelse

Finder S-I-P, at der ved større leverance ikke kan leveres i rette tid, skal S-I-P give køberen meddelelse herom og så vidt muligt angive årsagen til
forsinkelsen og tidspunktet, hvor det påregnes, at leveringen vil kunne finde sted.
Hvis forsinkelse med leveringen skyldes en omstændighed, som er anført i punkt 7 nedenfor, eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges
leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighedernes skønnes rimeligt.
Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, skal han give S-I-P meddelelse herom. Køberen skal herudover erlægge enhver betaling, som
om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. S-I-P skal sørge for, at materiellet opbevares på køberens regning og risiko.
Ved annullering eller udskydelse af ordre skal S-I-P kompenseres for omkostningerne forbundet hermed.
4.

Reklamationer

Køber skal straks foretage fornøden undersøgelse af varen, når den er leveret. Hvis køber herefter vil reklamere, skal reklamationen meddeles S-I-P inden
8 dg efter, at manglen har vist sig eller køber burde have opdaget den pågældende mangel.
S-I-P’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 1 år fra den dag varen blev leveret og har køber ikke inden 1 år efter at varen er leveret
reklameret skriftligt overfor S-I-P, bortfalder selskabets ansvar for det solgte i enhver henseende med undtagelse af de tilfælde, hvor der særskilt er aftalt
en garanti.
S-I-P er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
Ingen varer krediteres uden forudgående aftale.
Ved fejlleverance fra S-I-P vil fakturabeløb samt eventuelle fragtomkostninger krediteres.
Vi forbeholder os ret til – ved korrekt leverancer – at tilbageholde 25% i returkommission og/eller min. DKK 200,00
+ fragtomkostninger.
Specielt fremskaffede varer kan som udgangspunkt ikke returneres.
NB! Det indskærpes, at returnering af varer til S-I-P sker for egne fragtomkostninger og risiko.
5.

Betaling

Bortset fra forsendelser pr. efterkrav og medmindre andet er aftalt skal alle fakturaer betales netto 30 dg. Sker betalingen ikke rettidigt, vil der blive
beregnet
2% rente pr. påbegyndt måned.
6.

Produktansvar

Køberen skal holde S-I-P skadesløs i den udstrækning S-I-P pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som S-I-P efter dette
punkt ikke er ansvarlig overfor køberen.
S-I-P er ikke ansvarlig for skade forvoldt af varen:
a.
på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens varen er i køberens besiddelse.
b.
på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse
produkter som følge af varen forårsager.
I intet tilfælde er S-I-p ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
S-I-PI’s ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre kan ikke overstige kr. 3 mio.
7.

Ansvarsfrihed (force majeure)

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militær indkaldelse af tilsvarende
omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmuligheder, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangel eller forsinkelse af leverance fra underleverandør m.v., medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.
8.

Tvister og lovvalg

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved voldgift i København med Sø- og Handelsrettens Præsident
som voldgiftsdommer.
Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret.

