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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Gældende for B2B kunder på www.1stFloor.dk
Disse ”almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser” gælder for
alle leverancer af produkter eller serviceydelser fra Århus
Possementfabrik ApS(Sælger) til B2B kunder på www.1stfloor.dk
(køber), i det omfang, de ikke er ændret ved udtrykkelig, skriftlig
aftale mellem parterne. Købers eventuelle egne forretnings
og/eller betalingsbetingelser har kun virkning såfremt de skriftligt
er anerkendt af sælger.

1. Aftaleindgåelse
Købstilbud er først accepteret, når køber har modtaget sælgers skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet, eller sælger indenfor acceptfristen har modtaget købers overensstemmende accept af tilbud.
2. Kvantitet og udførelse
Sælger forbeholder sig ret til på færdigvarer at levere +/- 10
%. På klippede metervarer er en rapportafvigelse på +/- 5 %
acceptabel. Varer sælges kun i hele forpakninger. Metervarer
klippes dog mod et gebyr på kr. 135,00 eksl. Moms. Metervarer og klippede varer sælges kun i hele meter.
3. Prøver og beskrivelser
Prøver, billeder, tekniske beskrivelser og lignende beregnet
til fremstilling af varer hos sælger, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, er sælgers ejendom og må
ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde forelægges
konkurrerende virksomheder, medmindre sælger skriftligt
har accepteret dette. Købers godkendelse af fremsendte farveprøver, skal gives skriftligt til sælger.
4. Vareprøver
Ønskes vareprøver udført forud for afgivelse af en ordre,
vil prisen for disse blive modregnet i en evt. ordre. Hvis der
ikke afgives ordre, vil prøverne blive efterkalkuleret og faktureret. Produkter leveret som udlån skal returneres som anført på følgeseddel. Bliver produkterne ikke tilbageleveret
rettidigt, vil de blive faktureret med kr. 2.500,00 pr. stk.
ekskl. moms.
5. Levering og risikoens overgang
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, anses leverancer
solgt ”AB fabrik”.
6. Forsinkelse
Såfremt sælger ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt
kræve levering og fastsætte en rimelig frist herfor. Sker levering ikke indenfor denne frist, er køber berettiget til at
hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret direkte
tab. Erstatningen kan dog maksimalt udgøre den samlede
salgspris på den forsinkede leverance. Herudover kan køber
ikke rejse krav mod sælger som følge af forsinkelse.
7. Priser
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter,
der pålægges i Danmark eller udlandet. Sælger kan ændre
prisen, såfremt der efter sælgers endelige tilbud/accept, men
inden betalingstidspunktet, pålægges sælger dokumenterede
nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer i
told, skatter, afgifter m.v. i det omfang, sådanne meromkostninger direkte har indflydelse på den aftalte leverance.

8. Emballage
Emballage er inkluderet i priserne og godtgøres ikke ved
eventuel returnering.
9. Betaling
På ordrebekræftelsen og/eller fakturaen er anført betalingsbetingelser. Anden form for betaling er kun gyldig efter accept fra sælger. Ved for sen betaling pålægges fakturabeløbet
kompensationssgebyr på kr. 310 eksl. moms. der udover har
sælger ret til at pålægge morarenter og rykkergebyr efter almindelig praksis
10. Fortrydelsesret
På varer i ubrudt original emballage har køber 8 dages fortrydelsesret bortset fra klippede, specialfremstillede og
efterkonfektionerede varer. Køber bærer risikoen for og udgiften til returfragten
11. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af
lovgivningen, ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling foreligger.
12. Mangler
Eventuel farveafvigelse fra parti til parti samt fra købers kollektionsmateriale anses ikke som en mangel. Ved konstatering af en mangel skal køber straks skriftligt overfor sælger
beskrive og specificere mangelen. Såfremt der påvises
mangler, der kan gøres gældende overfor sælger, er sælger
efter eget valg berettiget til enten at omlevere, afhjælpe eller
give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvorved manglen er endeligt afhjulpet.
13. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse.
Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I
øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme vilkår som for personskade. Sælger er kun ansvarlig for personskade, såfremt det kan bevises, at skaden
skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor
tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i
samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset ovenfor.
14. Følgeskader/indirekte tab
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste
eller andet indirekte tab.
15. Force majeure
Sælger er fritaget for ansvar ved manglende leveringer, fejl
på varen eller forsinkelser i leveringerne, som skyldes nogen
form for hændelse, der ligger uden for sælgers kontrol inklusive forsinkelser i levering af råmaterialer, maskinreservedele, færdigvarer eller strejker.
16. Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne i relation til aftaler, der
reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret ved Retten i Århus.

