SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
ANVENDELSE
Nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser er
gældende mellem Chr. Juul Andersen A/S (herefter
Sælger) og kunden/køberen (herefter Køberen).
Dette er også tilfældet selv om Køberen henviser til
egne betingelser, da disse vil være frafaldet ved
tiltrædelse af nærværende betingelser.
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BETALING

Betalingsbetingelser er Nt. + 8 dage.
Ved opgaver som strækker sig længere end 1 måned
faktureres der én gang pr. måned.

EJENDOMSFORBEHOLD
ORDRE

Endelig ordre er først bindende for Sælger, når
ordrebekræftelse er afgivet. Efter
ordrebekræftelsens afgivelse vil en ordre ikke
kunne annulleres uden Sælgers accept.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de
leverede varer, indtil betaling har fundet sted med
tillæg af påløbne renter og omkostninger. Veksel
eller gældsbevis anerkendes ikke som værende
betaling før indfrielse har fundet sted.

FRAGTOMKOSTNINGER, EMBALLERING, PALLER M.V.
TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Med mindre andet er angivet er alle oplyste priser
altid AB Fabrik, evt. fragtomkostninger faktureres
efter forbrug. Emballering (80,- ex. moms pr. colli),
Omsnøring (30,- ex. moms pr. colli), Europaller
(110,- ex. moms pr. stk.), Engangspaller (110,- ex.
moms pr. stk.), Pallerammer (100,- ex. moms pr.
stk.) og strøer (15,- ex. moms pr. stk.) faktureres
efter forbrug. Europaller, pallerammer og strøer
refunderes med 70% ved tilbagelevering CJA
fabrik.

ENERGI- OG MILJØTILLÆG

Alle tegninger, skitser, specifikationer, vareprøver og
modeller af det solgte er Sælgers ejendom samt alle
immaterielle rettigheder til tegninger, skitser,
specifikationer, vareprøver og modeller tilhører
Sælger og må ikke uden tilladelse fra Sælger
forevises tredjeperson, mangfoldiggøres eller
benyttes til at udføre arbejde efter.
Information overgivet af Sælger til køber i form af
f.eks. brochurematerialer eller informationer, som
forefindes på internethjemmeside mv., er alene at
betragte som vejledende.

Alle fakturaer tillægges 1,2% til energi- og
miljøtillæg.
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
LEVERING OG FORSINKELSE
Køber bærer risikoen for hændelige skader fra det
tidspunkt, hvor Sælger oplyser at varen er sendt,
eller fra det tidspunkt, hvor Sælger oplyser Køber
om, at varen er installeret/klar til
afhentning/transport.
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TIDSPLAN OG FORSINKELSE
De af Sælger meddelte tidspunkter for aflevering af
varen er alene af vejledende karakter, medmindre
andet specifikt er aftalt.

Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varen at
foretage modtagekontrol, herunder foretage en
testning af den modtagne vare.

Sælger har ret til tidsfristforlængelse og
erstatningsfri ophævelse, såfremt opgavens løsning
forlænges på grund af force majeure,
arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk,
myndighedsindgreb/-pålæg, leverandørsvigt m.v.

Køber kan ikke efterfølgende påberåbe sig
kvantitative eller kvalitative mangler, som Køberen
kunne have konstateret ved at foretage den omtalte
test.

Forsinkelse berettiger ikke køber til at kræve
erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste,
driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller
følgevirkninger.
MANGLER

TILBAGEHOLDSRET, STANDSNINGS- OG SALGSRET
I tilfælde af Købers konkurs eller indenretlige
rekonstruktion, eller såfremt Købers formueforhold i
øvrigt viser sig at være sådanne, at Køber må
antages at ville være ude af stand til at betale
Sælgers krav, når det forfalder, har Sælger
tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod
køber, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til
betaling, ligesom Sælger ansvarsfrit kan standse
arbejdets udførelse, medmindre Køber straks stiller
betryggende sikkerhed for samtlige krav, Sælger
måtte have med køber.
Sælger har ret - men ikke pligt - til at sælge varen
for Købers regning 15 dage efter, at Sælger
skriftligt har meddelt Køber, at tilbageholdsretten
eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt
Køber ikke har foretaget betaling eller stillet
betryggende sikkerhed for betaling inden udløbet
af fristen.

Køber skal straks ved leveringen foretage en
undersøgelse af varerne.
Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber,
straks efter manglen er eller burde være opdaget,
give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre
hvori manglen består.
Sælger hæfter ikke for garantier givet af tredjemand,
herunder Sælgers leverandører, forhandlere m.v.
Sælger hæfter ikke for forhold, som er udtryk for
normalt slid og ælde eller forhold begrundet i købers
behandling af varen, såsom forringelse ved
manglende vedligeholdelse.
Ved mangler har Sælger ret - men ikke pligt - til at
foretage afhjælpning og/eller ombytning. Sælger
vælger frit, hvor afhjælpning/reparation skal ske.
Ved reparation skal omkostninger til demontering,
transport samt genmontering afholdes af Køber.
Under eventuel transport bærer Køber risikoen for
varen.
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Såfremt Sælger benytter sig af
afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan Køber
ikke rejse andre krav mod Sælger, herunder krav om
erstatning.
Køber bærer risikoen for hændelig skade på varen
under opbevaring og transport.
Mangler ved varen berettiger ikke køber til
erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste,
driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller
følgeskader.
FORCE MAJURE
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed
for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse
eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
arbejdskonflikt- og enhver anden omstændighed,
som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig,
mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende
omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangler ved
forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som
skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder.

REKLAMATIONER
Reklamationer over fejl og mangler skal straks og
ikke senere end tre (3) dage fremsættes skriftligt
over for Sælger med angivelse af årsag og art.
Køber er ansvarlig for at gennemgå produktet
grundigt, ved produktets overtagelse, mangler som
burde være opdaget ved denne undersøgelse, kan
ikke senere gøres gældende imod Sælger. Enhver
forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers
skriftlige samtykke, fritager Sælger for
reklamationsforpligtelse.
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Fabrikationsfejl udbedres efter Sælgers valg ved
afhjælpning eller omlevering. Afhjælpning af
fabrikationsfejl sker vederlagsfrit for så vidt angår
arbejdsløn og evt. erstatningsdele. De med
udbedringen eller erstatningsleverancen opståede
transportomkostninger, herunder rejseomkostninger
og opholdsudgifter, betales af køber.
Sælgers udøvelse af sin afhjælpningsret eller
omlevering forudsætter, at det efter undersøgelse
findes godtgjort, at manglen skyldes oprindelige fejl i
materialet eller udførelsen og forhold efter
leveringen, som for eksempel forkert
behandling/montering, opbevaring, vanrøgt,
fejlreparationer foretaget af køber eller hændelige
begivenheder, for hvilke Sælger ikke kan lastes.
PRODUKTANSVAR
Sælgers produktansvar er udelukkende reguleret i
lov om produktansvar og hertil knyttede direktiver
og forordninger. Sælger kan ikke på andet grundlag
pålægges produktansvar.

TVISTER OG LOVVALG

Enhver tvistighed omkring Sælgers leverancer skal
afgøres ved de almindelige danske domstole på
grundlag af dansk ret. Værneting er aftalt til Retten i
Holstebro.
MARKEDSFØRINGSMATERIALE
Sælger forbeholder sig ret til at benytte fotos,
henvisninger, referenceblade o. lign. af den leverede
vare/ydelse til brug for egen markedsføring.
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