Salgs- og leveringsbetingelser for Falkesen ApS
Maj 2009
Tilbud.
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder såfremt der ikke ligger accept
senest 14 dage fra tilbudets dato. Alle priser er excl. moms og evt. afgifter. Indtil købers accept er Falkesen ApS berettiget til at indgå
aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte.
Pris.
Levering sker - når intet andet er skriftligt aftalt - på grundlag af de salgs og leveringsbetingelser, der gælder på leveringsdagen.
Ved prisstigning mellem ordrebekræftelse og levering kan køber inden 8 dage efter udsendelse af den nye prisliste annullere ordren for
endnu ikke leverede varers vedkommende. Dette gælder dog kun, såfremt stigningen er over 10%.
Levering.
Leveringsdato og -sted er anført i ordrebekræftelsen. Falkesen ApS er berettiget til at tage forbehold for leveringsdato og mængde.
Inden for Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) sker leveringen pr. bil til kunden, med mindre andet er aftalt. Levering til udlandet
incl. Færøerne og Grønland sker - når intet andet er aftalt - når varerne er bragt inden for skibssiden i Danmark.(fob).
Returvarer.
Der tages ikke vare retur.
Personskade.
Falkesen ApS er uden ansvar, såfremt leverancen, herunder i forbindelse med aflæsning, medfører skade på køber/modtager eller
deres ansatte eller genstande tilhørende køber/modtager og deres ansatte.
Forsinkelse.
Forsinkelse af en leverance berettiger ikke køber til, at ophæve aftalen. Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang,
berettiger ikke køber til at kræve nogen form for skadeserstatning af Falkesen ApS for direkte tab. Endvidere berettiger forsinkelse med
en leverance, uanset årsag og omfang, ikke køber til at kræve nogen form for skadeserstatning af Falkesen ApS for indirekte tab.
Falkesen ApS har ikke noget ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en forsinket leverance, herunder tab ved at et byggeri
eller en produktion forsinkes eller må omgøres. Herunder kan Falkesen ApS ikke gøres ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden
form for indirekte tab, som køber eller tredjemand måtte lide.
Mangler.
Ved levering har køber/modtager pligt til at kvittere for modtagelse af leverancen. Er køber/modtager ikke til stede ved leveringen, kan
der ikke senere reklameres over mangler, der refererer til leveret antal, transportmåden, utilstrækkelig indpakning eller mærkning o.l.
Køber/modtager skal omhyggeligt undersøge det leverede umiddelbart ved leveringen Reklamation over mangler skal ske inden 8 dage
efter leveringen. Er manglen af en sådan art, at det ikke har været muligt at opdage den ved den ovenstående omhandlede
undersøgelse, skal der reklameres senest 8 dage efter at manglen er konstateret. Falkesen ApS ansvar for mangler ophører 3 måneder
efter leveringen. For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med
Byggeleveranceklausulen, formuleret af Boligministeriets byggestyrelse. Falkesen ApS ansvar for mangler i disse tilfælde ophører
senest 6 år efter leveringen, henholdsvis 5 år efter byggeriets aflevering. Der henvises til gældende byggeleveranceklausul.
Er de nævnte reklamationsfrister overholdt, og der foreligger mangel, er Falkesen ApS forpligtet til enten: 1. Hurtigst muligt at afhjælpe
manglen ved delvis omlevering, eller 2. Kreditere et beløb, som fastsættes af Falkesen ApS og som ikke kan overstige leverancens
fakturapris. En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke køber til at ophæve aftalen, kræve nedslag i prisen eller
kræve nogen form for skadeserstatning. Falkesen ApS har ikke noget ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. Herunder kan Falkesen ApS ikke gøres
ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som køber eller tredjemand måtte lide.
Produkter og service.
Falkesen ApS produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer eller fejl. Fremsendte eller foreviste
prøver skal betragtes som typeprøver. Falkesen ApS påtager sig ikke garanti for, at de leverede varer er i nøje overensstemmelse med
typeprøven. Selvom Falkesen ApS bistår køber med teknisk rådgivning og service, vil Falkesen ApS ikke på nogen måtte kunne drages
til ansvar herfor. Dette gælder også, selvom sælger begår fejl. Køber kan således ikke ophæve aftalen, kræve nedslag i prisen eller
kræve nogen form for skadeserstatning. Herudover kan Falkesen ApS ikke gøres ansvarlig for driftstab, tab af avance eller anden form
for indirekte tab, som køber eller tredjemand måtte lide. Falkesen ApS har ikke noget ansvar for tab, påført køber eller andre, herunder
tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.
Force majeure
Alle leverancer sker med forbehold af force majeure, herunder strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, valutakurser, ind- og
udførselsforbud og alle andre omstændigheder her og i udlandet, som Falkesen ApS ikke har indflydelse på eller er uden for
Falkesen ApS kontrol.
Tvister
Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretssager indbringes for Københavns Byret, landsretssager for Østre Landsret som
aftalt værneting. Det afgøres efter de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven, hvorvidt der er tale om en byretssag eller en
landsretssag. Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, kan tvisten indbringes for Voldgiftsretten for Bygge- og
Anlægsvirksomhed, som angivet i Byggeleveranceklausulen.
Hermed annulleres tidligere udsendte ’’Salgs- og leveringsbetingelser’’

