SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
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Gyldighedsområde
Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leveringer fra Prolon Control Systems ApS, herefter kaldet Sælger.
Anderledes lydende betingelser er kun bindende, for så vidt de er aftalt skriftligt.
Fortolkningen af leveringsbetingelser, såsom ”Ex works”, ”DDU” etc. skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Incoterms,
for nærværende Incoterms 2000.
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Leveringens omfang
Ordrebekræftelsen er afgørende for omfanget og udførelsen af leveringen. Materiale og ydelser, som ikke er indeholdt i denne, beregnes
særskilt.
Delleveringer er tilladt.
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Priser
Priserne beregnes efter den på tidspunktet for tilbuddet gyldige prisliste, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Køber og Sælger.
Sælger forbeholder sig ret til at regulere prisen som følge af ændringer i lønomkostningerne eller materialepriserne mellem tidspunktet for
tilbuddet og den kontraktmæssige aflevering.
Alle priser er ab fabrik (jvf. Incoterms 2000). Anderledes lydende betingelser er kun bindende, for så vidt de er aftalt skriftligt.
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Leveringstid
Leveringstiden er opgivet ud fra de på ordre- eller tilbudstidspunktet kendte forhold om levering fra Sælgers leverandører.
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Forsinket levering
Sælger fraskriver sig ansvaret for tab som følge af leveringsforsinkelse. Hvis forsinkelser skyldes force majeure eller andre forhold, der er
udenfor Sælgers kontrol, udsættes levering så længe forsinkelsen består. Hvis ikke hindringen for leveringen kan afhjælpes eller kun
afhjælpes med uforholdsmæssig store omkostninger, forbeholder Sælger sig ret til at annullere ordren.
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Forsendelse
Emballage tages ikke tilbage.
Samtlige leveringer følger for Købers regning og risiko. Risikoen overgår senest til Køber ved afsendelsen af ordren og nærmere bestemt
også når delleveringer følger, eller hvis Sælger har overtaget andre ydelser, f.eks. forsendelsesomkostninger eller kørsel og montering. Forsikring mod tab af hvilke som helst art påhviler Køber.
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Betalingsbetingelser
Alle regninger skal betales senest 30 dage efter regningsdato netto uden fradrag, såfremt ingen anden frist blev aftalt. Ved betaling
indenfor 5 dage kan fratrækkes 1½% fra fakturabeløbet.
Overholder Køber ikke de aftalte betalingsterminer, beregnes morarenter med 1½% per påbegyndt måned efter forfaldstidspunktet.
Udgifter og gebyrer som følge af retslig inddrivelse af skyldige beløb, afholdes i alle tilfælde af Køberen.
Betalingsterminer skal også overholdes, selv om transport, aflevering, montage eller idriftsætning forsinkes eller bliver umulig af grunde, som
Sælger ikke er skyld i.
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Annulleringer af ordrer
Sælgers skriftlige accept er nødvendig ved annullering af igangværende ordrer.
Køber skal bære alle omkostninger for sælger, der er opstået som følge af annulleringen.
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Produktansvar
Produktansvaret for erhvervsmæssig tingsskade er begrænset til et år fra leveringstidspunktet og kan maximalt andrage kr. 500.000. Sælger
hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos Køber eller tredjemand i forbindelse med skade, der er forvoldt af
skadesgenstanden. Køber skal holde sælger skadesløs for tab ved skade på tredjemand, der måtte opstå ved, at salgsgenstanden indgår i
Købers produkt. Køber skal da lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler tredjemands erstatningskrav mod Sælger.
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Afhjælpning af mangler
Sælgers afhjælpning af mangler ved det leverede omfatter vederlagsfri ombytning af komponenter, der er defekte på grund af materialeeller fabrikationsfejl samt eventuel efterlevering af manglende dele dog højst i 18 måneder fra leveringsdagen eller 12 måneder fra datoen
for videresalg til Købers egen kunde. Dette forudsætter, at Køber har fulgt instruktioner om betjening og vedligeholdelse fra Sælger eller
dennes leverandør. Endvidere må eventuelle reparationer være foretaget af Sælger eller af Sælgers reparatør. Kan erstatningsdele eller
manglende dele ikke fremskaffes, erstatter Sælger værdien af mangelfri komponenter på leveringstidspunktet. Køber er ikke under
påberåbelse af mangler berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller afslag i købesummen.
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Ejendomsforbehold
Produkterne forbliver Sælgers ejendom indtil Køber har betalt den fulde købesum.
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Rettigheder overfor tredjemand
Bliver Køber på tidspunktet for risikoovergang opmærksom på, at tredjemand har bestående erhvervs-beskyttelsesrettigheder, der forhindrer
Køber i den almindelige brug af bestemte produkter fra Sælger, så skal Sælger enten skaffe Køberen retten til brug eller bytte det
pågældende produkt til et brugbart produkt, som opfylder de samme funktioner. Lykkes dette ikke indenfor rimelig frist, så kan Sælger og
Køber i stedet også træde tilbage fra kontrakten. Køber er forpligtet til at give Sælger omgående meddelelse, hvis der overfor ham
reklameres over sådanne beskyttelsesretskrænkelser.

13.
13.1

13.5

Beskyttelsesrettigheder
Ophavsretten såvel som ejendommen til tegninger, illustrationer, udkast, modeller og yderligere bilag er Sælgers. Alle førnævnte bilag må
ikke gøres tilgængelige for tredjemand uden udtrykkelig tilladelse af Sælger og skal omgående gives tilbage, for så vidt det vedkommende
tilbud ikke fører til en bestilling.
Køber er forpligtet til at respektere bestående patent-, mønster-, model- og mærkeadkomster til de af Sælger fremstillede eller solgte
produkter.
Køber er forpligtet til at gøre Sælger opmærksom på de under pkt. 13.2 nævnte rettigheder, såfremt de ikke respekteres af tredjemand.
Køber forpligter sig til under ingen omstændigheder helt eller delvist at bygge efter eller lade efterbygge de af Sælger fremstillede eller
solgte produkter.
I tilfælde af Købers krænkelse af Sælgers beskyttelsesrettigheder bliver denne erstatningspligtig for alle opståede skader.
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Hemmeligholdelse
Køber er forpligtet til at behandle alle forretningsmæssige forhold med Sælger fortroligt, herunder indholdet af nærværende aftaler.
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Betalingssted og værneting
Alle betalinger skal ske til det af Sælger anviste betalingssted.
Eventuelle retstvister skal afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.

13.2
13.3
13.4

________________________________________________________________________________________________________________________
Prolon Control Systems ApS
Telefon: +45 43 66 8060
Email: info@prolon.dk
Herstedvesterstræde 56
Telefax: +45 43 66 8061
www.prolon.dk
DK-2620 Albertslund

