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Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående betingelser finder, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, anvendelse for alt salg fra FabricAir A/S, herefter benævnt FabricAir. Salgs- og leveringsbetingelserne
vedlægges på forlangende tilbud og ordrebekræftelse fra FabricAir. Ved uoverensstemmelse mellem købers eventuelle standard købsbetingelser og vore betingelser har nærværende salgs- og
leveringsbetingelser forrang.

1.

Priser – tilbud - ordrebekræftelse
Såfremt intet andet fremgår af tilbuddet fra FabricAir, er dette bindende i 3 måneder fra tilbudets datering. Kun skriftligt afgivne tilbud er bindende. Efter købers afgivelse af ordre udarbejder og fremsender FabricAir ordrebekræftelse. Kun varer og tjenesteydelser nævnt i denne ordrebekræftelse er inkluderet.
De af FabricAir opgivne priser er såfremt andet ikke fremgår, udarbejdet i danske kroner ekskl. moms og enhver anden statslig afgift.

2.

Levering – leveringsbetingelser
Hvor intet andet er opgivet, er tilbud fra FabricAir baseret på levering ab fabrik FabricAir Herfølge. Såfremt intet andet skriftligt aftales ved ordre, sørger FabricAir for købers regning for
normal transport til købers adresse. Transporten udføres med leveringsbetingelsen DAP i henhold til INCOTERMS 2010 og faktureres sammen med leverancen. Hvor transporten er
udført med leveringsbetingelsen DAP, transportforsikrer FabricAir alle varer frem til købers leveringsadresse.
Aftalte leveringsterminer er at betragte som omtrentlige, og varerne betragtes rettidigt leveret ved levering til fragtfører 7 dage før og 7 dage efter det angivne leveringstidspunkt. FabricAir
påtager sig intet ansvar for forsinkelse, der opstår som følge af medarbejderes uarbejdsdygtighed, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout,
eksport- og/eller importforbud, eller anden årsag, som ligger uden for FabricAir kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre levering af varen. Såfremt der foreligger leveringshindring
af ovennævnte art, og dette kan påregnes at ville vedvare udover 3 måneder, er FabricAir berettiget til at annullere afgivne tilbud samt indgåede aftaler uden at dette kan betragtes som
misligholdelse.
Bliver varen ikke rettidigt aftaget af køber, er FabricAir efter forløbet af en frist på 30 dage berettiget til, enten at kræve købesummen betalt eller træde tilbage fra aftalen, og forbeholder
sig i begge tilfælde ret til at kræve skadeserstatning.
Ændringer, supplementer eller unøjagtigheder i de af kunden opgivne specifikationer kan medføre udsættelse af leveringstiden.

3.

Ændring /annullering af ordrer
Kunden er pligtig til straks ved modtagelse at kontrollere FabricAir´ ordrebekræftelse. Eventuelle ændringer eller annulleringer skal skriftligt meddeles FabricAir straks og senest 48 timer
efter modtagelse af ordrebekræftelse. Ordrer med kortere leveringstid end 1 uge fra ordredato behandles efter specielle vilkår. Annulleringer eller ændringer beretter FabricAir til følgende
fakturering:
Ordrer med leveringstid på mere end 1 uge:
a.
Ændring./annullering meddelt inden for 48 timer fra ordrebekræftelse er modtaget:
b.
Ændring./annullering senere end 48 timer fra ordrebekræftelse er modtaget, men mere end 3 uger før levering:
c.
Ændring/annullering senere end 48 timer fra ordrebekræftelse er modtaget, men mere end 1 uge og mindre
end 3 uger før levering:
d.
Ændring/annullering senere end 48 timer fra ordrebekræftelse er modtaget og mindre end 1 uge før levering:

Uden beregning
Tabt tid og materialer – min. 10% af samlet fakturaværdi
Tabt tid og materialer – min. 30% af samlet fakturaværdi
Tabt tid og materialer – min. 50% af samlet fakturaværdi

Ordrermedleveringstidunder1uge:
Annulleringer af ordrer med kortere leveringstid end 1 uge medfører 100% fakturering. Ændringer faktureres med salgsværdien af den medgåede tid samt de spildte materialer, dog
minimum 50%.

4.

Betalingsbetingelser
Betalingen af varen skal være fuldstændig betaling i den aftalte valuta og være FabricAir i hænde senest på den angivne forfaldsdag. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes morarenter
på 2% pr. påbegyndt måned efter forfald. Alle inkasso- og/eller opkrævningsomkostninger betales af køber. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

5.

Ejendomsret/salgspant
Ejendomsretten til det leverede, inklusiv alt tilbehør, forbliver hos FabricAir, eller hvem FabricAir har transporteret sin ret til, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er skadesløst betalt til FabricAir eller den, FabricAir har transporteret sin ret til.

6.

Mangler
Køber er forpligtet til straks og senest 8 dage fra modtagelse af leverede varer at gennemføre afprøvning/kontrol af det leverede udstyr. Køber kan kun benytte mangelbeføjelser over for
FabricAir, såfremt skriftlig reklamation er FabricAir i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Varer, hvor reklamation anerkendes af FabricAir, returneres for FabricAir´ regning
til den af FabricAir angivne adresse. Ved rettidig, berettiget reklamation er FabricAir´ samlede forpligtelse begrænset til snarlig, mangelfri omlevering eller reparation efter FabricAir´ valg.
Reklamationer, der skyldes en underleverandørs forbehold, forelægges straks denne, der skal have rimelig tid til at vurdere reklamationen.
FabricAir hæfter ikke for andre skader eller tab – direkte eller indirekte – som f.eks. produktionstab, midlertidige foranstaltninger, gener, tab af fortjeneste etc.
De leverede varers egnethed til købers formål er FabricAir uvedkommende, med mindre FabricAir udtrykkeligt har garanteret herfor.

7.

Returnering
Returvarer til kreditering kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale med FabricAir. Fakturadato, dato samt årsagen til returnering skal oplyses. Varen skal være i original, ikke
beskadiget, emballage uden påskrift. FabricAir krediterer godkendte returvarer af standardprodukter i henhold til nedenstående. FabricAir krediterer ikke fragtomkostninger:
a. Tekstilsystemer samt andre produkter produceret efter ordre:
b. Ophængningsmaterialer samt andre standardvarer som returneres senest 4 uger fra fakturadato:
c. Ophængningsmaterialer samt andre standardvarer som returneres efter 4 uger, men før 3 mdr. fra fakturadato:
d. Varer som returneres senere end 3 mdr. fra fakturadato:

8.

Tages ikke retur
80% af varens fakturaværdi
50% af varens fakturaværdi
Tages ikke retur

Erhvervs- og produktansvar
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter FabricAir kun i det omfang, ansvaret i henhold til ufravigelig lovgivning
pålægges FabricAir.
FabricAir A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tab af tid, tab af avance eller lignende indirekte tab. I det indbyrdes forhold mellem køber og FabricAir over for tredjemand er
køber pligtig til at holde FabricAir skadesløs for ethvert beløb, det være sig omkostninger, erstatning, renter eller andet, som FabricAir måtte blive bedt tilpligtet at udrede i anledning af
produktskade, der helt eller delvist må henføres til købers forhold.

9.

Garanti
Der ydes 1 års garanti løbende fra leveringsdatoen. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Anvendelse og vedligeholdelse af alle FabricAir´ produkter skal ske i overensstemmelse med de af FabricAir foreskrevne monterings-, anvendelses- og vedligeholdelsesanvisninger. Behandles produkterne ikke i henhold til disse, er FabricAir ansvarsfri, ligesom enhver
garantiforpligtelse bortfalder. FabricAir giver specifikt anbefalinger på optimalt filtervalg samt valg af ventilator- og styringstype. Vælger man at se bort fra disse anbefalinger , bortfalder
garantien.

10. Ophavsret
Ejendomsretten til tegninger, beregninger, varemærker m.v. tilhører FabricAir. Kunden erhverver kun ret som bruger af produktet. Kunden er skyldig at betale erstatning for krænkelse af
ejendomsretten til FabricAir, navnlig såfremt man har givet andre, eller selv har udnyttet muligheden for erhvervsmæssig kopiering af produktet med brug, salg eller anden kommerciel
udnyttelse for øje.

11. Force majeure
FabricAir´ ansvar bortfalder som følge af force majeure, eller dersom myndighedsbestemmelser gør det umuligt at gennemføre leverancen.

12. Forbehold
FabricAir forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage ændringer i produkters specifikationer og priser. Der tages endvidere forbehold for trykfejl i FabricAir´ kataloger,
brochurer, annoncer samt andre markedsføringsmaterialer. FabricAir forbeholder sig retten til at overdrage samtlige rettigheder i forhold til nærværende aftale til tredjemand, det være sig
til eje eller sikkerhed.

13. Værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen er deraf følgende retsforhold eller tilføjelser skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, subsidiært Køge Byret, med mindre FabricAir vælger at
anlægge sag ved kundens almindelige værneting. Alene dansk ret finder anvendelse.
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