Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser.
Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser for Danintra A/S er gældende for alle aftaler, tilbud, ordrer, kontrakter mv., medmindre
der foreligger skriftlig aftale mellem parterne om at afvige herfra.
Yderligere henvises til NL92 og ABR18.
Tilbud/aftaler
Tilbud er gældende 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet.
Priser
Alle opgivne priser er ekskl. moms.
Såfremt Danintra A/S omkostninger forøges som følge af stigning i told, afgifter, valutakurser, energipriser, transportomkostninger,
materiale priser eller andre forhold, som ligger udenfor Danintra A/S indflydelse, forbeholder Danintra A/S sig ret til at regulere priserne til
dækning heraf, såfremt stigningen indtræffer mellem Danintra A/S tilbudsafgivelse og den faktiske leveringsdag til køber.
Leveringstidspunkt
Alle leveringstider regnes fra den endelige bekræftelse af den nøjagtigt specificerede ordre og angives efter Danintra A/S bedste vidende. Se
endvidere under punktet Force Majeure
Levering
Leverancer afsendes EXW (Ex Works) ifølge Incoterms 2010. Dvs. at køber betaler transporten fra Danintra A/S og bærer risikoen for skade
undervejs. Ordrer under kr. 1.000,00 inkl. rabat, ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,00.
EUR-paller faktureres med kr. 100,- som krediteres ved Franko returnering indenfor 90 dage.
Betalingsbetingelser
30 dage netto.
Ved for sen betaling, forrentes fakturabeløbet med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne.
Reklamation
Såfremt køber mener, at der er mangler ved de leverede varer, må reklamation fremsættes straks.
Returnering
Returnering af standardvarer kun ved forudgående aftale og såfremt varerne er købt inden for de sidste 6 måneder, foto dokumentation
fremsendes inden returneringsprocessen sættes i gang. Returnering af standardvarer i salgbar stand, krediteres til købers indkøbspris
fratrukket returneringsgebyr som p.t. er 25 %, dog minimum kr. 1.000,00 og køber betaler fragten. Specialvarer tages ikke retur.
Ansvar
Såfremt køber kan godtgøre, at varen ikke er i besiddelse af de angivne egenskaber ved levering, er Danintra A/S forpligtet til at levere en
fejlfri vare i stedet. Dette kan efter Danintra A/S’ valg enten ske ved reparation (afhjælpning) eller ved omlevering. Danintra A/S er ikke
forpligtet til at foretage midlertidige afhjælpninger, medmindre køber dokumenterer, at sådanne er påkrævet pga. nærliggende risiko for
tings- eller personskade. I øvrigt henvises til NL92 pkt. 25, stk. 2 og 3, samt pkt. 27 og 29. Såfremt køber installerer/benytter en mangelfuld
vare, sker dette på købers regning og risiko. Dette indebærer blandt andet, at køber må bære alle ekstra omkostninger i forbindelse med
Danintra A/S’ efterfølgende reparation eller omlevering.
Forsinkelse ved levering berettiger hverken køber til dagbøder iht. NL92 eller til erstatning.
Danintra A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledet tab.
Force Majeure
Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det Danintra A/S fra ethvert ansvar, Danintra A/S forbeholder sig ret til
helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen, med den af forhindringen forårsagede forsinkelse, udover den i aftalen
fastsatte leveringsfrist.
Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats
indgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Danintra A/S kontrol, og
som påvirker Danintra A/S muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.
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