Salg-, reklamationsret og ansvarsbetingelser for
Jørn Bolding A/S
1. Generelt.
Nedenstående betingelser er gældende for alle med Jørn Bolding A/S afsluttede aftaler. Afvigelser herfra har kun gyldighed,
såfremt de skriftlig er bekræftet af os.
2. Ordrebekræftelse.
En ordre er først bindende for os, når vi skriftlig har accepteret denne.
3. Priser.
Alle vore priser gælder ab fabrik hos den pågældende producent med mindre andet udtrykkeligt er anført, og forstås netto,
eksl. moms og andre udgifter. Prisen er vor dagspris fastlagt på grundlag af de på ordrebekræftelsens gældende løn- og
materialepriser, valutakurser samt told-, fragt og andre omkostninger. I tilfælde af ændringer i dette grundlag i perioden
mellem ordrebekræftelse og levering forbeholder vi os ret til at forhøje prisen i overensstemmelse hermed. Såfremt en sådan
prisforhøjelse andrager mere end 10% af den samlede ordresum, er kunden berettiget til at træde tilbage fra købet.
4. Betaling.
Medmindre andet er aftalt eller fastsat af os, betales netto kontant ved færdigstillelse. For ikke rettidigt indbetalt beløb,
påløber morarenter med nationalbankens diskonto plus 13% pro. anno. Morarenten debiteres hver måned med 1/12. En
eventuel reklamation berettiger ikke køber til at undskylde betalingen.
5. Specifikationer.
Alle oplysninger om mål, vægt, effekt, kapacitet samt andre tekniske data, som er anført i brochurer, tegninger og lign. er i
henhold til DIN 70020, med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen.
6. Tegninger og beskrivelser.
Tegninger, beskrivelser, konstruktionsforslag og lign. udfærdiget og/eller overgivet til kunden i forbindelse med leverance,
forbliver vor ejendom, hvorfor kunden ikke, uden vor tilladelse, senere må benytte materiale, ligesom kunden ikke må
informere tredjemand herom.
7. Leveranceforhold.
I tilfælde af strejke, lock-out eller andre arbejdsstandsninger på vore leverandørers/underleverandørers virksomheder, hvoraf
leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder,
ildsvåde eller andre uforudsete årsager indenfor begrebet force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en
ordres udførelse eller leverancens transport til leveringsstedet, udsættes leveringen under ansvar for os, så længe den
pågældende hindring består.
Enhver ordre effektueres under forbehold for ind- og udførselstilladelse. Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres
effektuering enten slet ikke, eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes af os, forbeholder vi os ret til at
annullere ordren. For så vidt angår leveringstiden henvises til vor leverandørers almindelige betingelser for levering, der kan
udleveres, såfremt køber måtte ønske dette.
8. Reklamationsret og reparation.
Hvis ikke andet er skriftligt fastsat, ydes der ved salg af nye salgsgenstande, reklamationsret i overensstemmelse med de
reklamationsretsbestemmelser, som ydes af vor leverandør. Forandringer og forarbejdninger foretaget uden samtykke,
fritager Jørn Bolding A/S for ethvert ansvar.
Enhver vare der ønskes erstattet i henhold til reklamationsretten, skal indsendes/leveres franko til vor adresse i Esbjerg,
hvorefter varen vil bliver ombyttet eller krediteret, såfremt reklamationen er berettiget. For brugte salgsgenstande ydes der
ingen reklamationsret, med mindre andet er fastsat i nærværende ordreseddel. Driftstab og lign. erstattes ikke.
Reklamationsretten omfatter kvaliteten i konstruktion og udførelse, således at vi forpligtiger os til at udbedre eller erstatte
dele der beviseligt er behæftet med fejl, eller er blevet ødelagt som følge af dårlige materialer, dårlig udførelse eller
fejlkonstruktion. Sliddele er ikke omfattet af reklamationsretten. Den nævnte reklamationsret kan ikke udstrækkes udover vor
leverandørs reklamationsret. Reklamationsretten dækker ikke for fejl opstået som følge af misbrug, vanrøgt, hændelige uheld,
fejlbetjening, manglende vedligeholdelse eller normalt slid. Fejl eller mangler, som menes at høre under reklamationsretten
skal straks, efter at de er blevet konstateret, anmeldes til os, idet vi forbeholder os ret til at afgøre, hvor og hvordan en
udbedring skal finde sted. En udbedring bør dog finde sted snarest mulig, idet det præciseres, at reklamationsretten ikke
omfatter erstatning for afsavn m.v. i reparationsperioden. Samtlige udskiftede dele tilhører os og skal fremsendes til os
franco. Reparationer, der ikke er aftalt med os på forhånd, vil ikke blive erstattet, ligesom vi fralægger os ethvert ansvar for
sådanne reparationers udførelse og eventuelle følgevirkninger af disse. Køber er ikke berettiget til at modregne med
eventuelle modkrav, som ikke på forhånd er anerkendt fra vor side, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde betaling på
grund af modfordring af nogen art.
9. Returnering.
Returnering af dele kan kun ske efter forudgående aftale. Vi forbeholder os ret til at modregne et returneringsgebyr på 10% af
den fakturerede nettoværdi, dog mindst et beløb, svarende til de med returneringen forbundne udgifter, så som
lageromkostninger m.v. Returvarer skal tilsendes os franco med oplysninger om fakturanummer.
10. Ansvar.
Jørn Bolding A/S er sammen med sine leverandører kun ansvarlig for den skade, som salgsgenstanden forvolder, såfremt det
dokumenteres, at skaden skyldes fejl, avancetab eller andet direkte tab. Ansvaret for tingskade kan ikke overstige kr.
500.000,00 .
11. Tvistligheder.
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret. Som værneting er aftalt sælgers
værneting.

