ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Chem-Tec Plating A/S – ”Chem·Tec”
1.0 Generelt
1.1 Nærværende vilkår er gældende for alle tilbud, salg og leverancer,
med mindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt af Chem·Tec.

8.4

Køber har alene ret til at hæve købet på grund af forsinkelse som
nævnt ovenfor, hvis forsinkelsen har varet mere end en måned, og
Chem·Tec tillige har ret til at hæve overfor sine leverandører.

8.5

Chem·Tec forbeholder sig ret til at foretage dellevering og
førtidslevering.

8.6

Chem·Tec er herudover kun ansvarlig for forsinkelse i det omfang,
denne kan tilregnes Chem·Tec som groft uagtsom.

8.7

Chem·Tec hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge
af forsinkelse.

2.0 Tilbud
2.1 Tilbud bortfalder, hvis accept heraf ikke er Chem·Tec i hænde senest
30 dage efter tilbudets dato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold
for mellemsalg.

3.0 Teknisk information
3.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om
tekniske data, f. eks. vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne,
ydeevne, overflader, materialer etc. i kataloger, brochurer eller andet
reklamemateriale fra Chem·Tec er kun vejledende.

9.0 Reklamation og mangler
9.1

Varerne skal kontrolleres umiddelbart efter modtagelse.
Eventuelle reklamationer skal straks meddeles skriftligt, og må
være Chem·Tec i hænde senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor
køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel. Har
køber ikke inden 30 dage efter fakturadato reklameret skriftligt
overfor Chem·Tec, bortfalder Chem·Tec’s ansvar for det solgte i
enhver henseende.

9.2

Reklamationen skal vedlægges prøver i tilstrækkelig mængde, til
sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse. Er varen leveret
emballeret, skal der altid medsendes prøver af ubrudt emballage.

9.3

Chem·Tec er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler,
herunder at foretage omlevering indenfor rimelig tid. For varer, der
er forsøgt ændret eller repareret samt varer, der har været forkert
opbevaret, anvendt eller behandlet har Chem·Tec intet ansvar.

9.4

Chem·Tec’s eventuelle erstatningsansvar i anledning af mangler er
begrænset til værdien af Chem·Tec’s arbejde, og omfatter således
ikke værdien af den vare Chem·Tec har modtaget til overfladebehandling.

9.5

Chem·Tec har ikke nogen anden form for ansvar for mangler end
ovenstående anført. Mangler giver ikke køber andre beføjelser end
ovenstående anført, herunder ikke ret til at ophæve den indgåede
aftale eller kræve afslag i købesummen eller skadeserstatning som
følge af manglen.

9.6

Chem·Tec hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre
økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand
som følge af mangler.

9.7

Kvalitetsmæssigt afvigende emner leveres mærket ”frasorteret”/
”kasseret”

9.8

Køber er forpligtet til straks at tage stilling til eventuelle anmærkninger Chem·Tec måtte have vedrørende emner modtaget til forarbejdning, med henblik på kvalitetssikring af fremtidige leverancer.

3.2 Chem·Tec’s oplysninger om tekniske data som ovenfor anført, og i
tilbud, er kun gældende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse
som en del af aftalen.

4.0 Priser
4.1 Opgivne priser er excl. moms og andre statsafgifter. Opgivne priser
gælder ab Uldum.
4.2 Chem·Tec forbeholder sig ret til at forhøje priserne i tilfælde af prisændringer fra Chem·Tec’s leverandører, ændring af valutakurser,
metalpriser, toldsatser, importafgifter, forsikringspræmier, fragtrater
og afgifter i øvrigt. Prisen kan reguleres for nævnte stigninger i
perioden fra tilbudsdagen til den dag hvor levering finder sted.

5.0 Ordrebekræftelse
5.1 Kun ved skriftlig ordrebekræftelse fra Chem·Tec, er der indgået en
aftale mellem køber og Chem·Tec. Såfremt ordrebekræftelsen
afviger fra købers ordre ved tillæg, ændringer m.v., og køber ikke vil
acceptere disse ændringer, skal denne inden en uge meddele dette til
Chem·Tec. I modsat fald gælder alene Chem·Tec’s ordrebekræftelse.

6.0 Levering/forsendelse og opbevaring
6.1 Levering sker ab Uldum for købers regning og risiko.
6.2 Opgivne leveringstider er at regne fra modtagelse af emner til forarbejdning. Såfremt køber har forsinket påbegyndelse eller videre
forarbejdning i produktionen, forbeholder Chem·Tec sig ret til at
forlænge leveringstiden tilsvarende.
6.3 Forsendelse foretages efter Chem·Tec’s valg, som det skønnes mest
hensigtsmæssigt.
6.4 Køber er forpligtet til selv at forsikre sine varer mod brand,
vandskade og tyveri, når de opbevares hos Chem·Tec.

7.0 Betaling
7.1 Den fastsatte betaling skal erlægges af køber kontant ved leveringen,
hvis ikke andet er aftalt. Erlægges betalingen ikke rettidigt, beregnes
morarenter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra
forfaldsdagen og indtil betaling sker.
7.2 Der beregnes gebyr på kr. 200,- pr rykker. rentesats og gebyr kan når
som helst med bindende virkning, ændres af Chem·Tec, hvilket i så
fald vil fremgå af Chem·Tec’s faktura.
7.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle
krav som køber måtte have mod Chem·Tec fra andre retsforhold.

8.0 Leveringstid
8.1 Forsinkes eller forhindres levering på grund af krig, mobilisering,
arbejdskonflikt, statslige indgreb, driftsforstyrrelser eller anden force
majeure, hvad enten de nævnte hindringer er hos Chem·Tec eller
firmaets leverandører/underleverandører forbeholder Chem·Tec sig
ret til at udskyde leveringstidspunktet i fornødent omfang
8.2 En tilsvarende udskydelse af leveringstidspunktet finder tillige sted i
tilfælde af konkurs eller lignende økonomiske vanskeligheder hos
Chem·Tec’s leverandører/underleverandører.
8.3 Chem·Tec er ikke ansvarlig for forsinkelse samt overskridelse eller
udskydelse af leveringstiden, såfremt dette skyldes ovennævnte
forhold.
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10.0 Produktansvar
10.1 Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning,
sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og
sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit
ikke er ansvarlig for overfor køberen.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet
er i køberens besiddelse,
b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter,
hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som
disse produkter som følge af materiellet forårsager.
I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste
eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han
har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved
den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der
er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som
påstås forårsaget af materiellet.

11.0 Tvistigheder
11.1 Alle tvistigheder, der måtte opstå mellem Chem·Tec og køber,
afgøres efter dansk ret, og ved retten i Horsens, uanset om
landsretsgrænsen derved måtte overskrides.

