Salgs- og leveringsbetingelser
Front-Z A/S
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Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, salg
og leverancer af produkter (”Produktet”) fra Front-Z A/S (”Sælger”),
såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kundens
(”Kunden”) almindelige betingelser finder ikke anvendelse, uanset en
eventuel henvisning hertil i parternes korrespondance, medmindre
dette udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet af Sælger.
Tilbud og priser
Samtlige tilbudte og aftalte priser er eksklusiv moms, og eventuelle andre afgifter.
Såfremt leveringen af Produktet udskydes på grund af Kundens forhold (fordringshavermora), er Kunden – medmindre Sælger skriftligt
meddeler Kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
Sælger har ret til godtgørelse for dokumenterede omkostningsstigninger i tiden efter tilbudsdatoen som følge af ændringer i materialepriser,
indkøbspriser, produktionspriser, valutakurser, offentlige skatter og
afgifter og lignende.
Tilbud er gældende indtil tredive (30) arbejdsdage fra tilbudsdagen,
medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Forlænges leveringstiden med mere end tre (3) måneder fra den aftalte
leveringstid på grund af aftale herom, er Sælger ikke bundet af den aftalte pris, og har ret til at fordre en ændring af prisen, som i så fald
fastsættes i forhold til Sælgers gældende priser på leveringsdagen, eller, hvis sådanne ikke eksisterer, hvad der må anses som Sælgers alment gældende priser på leveringsdagen. Sælgers ret til godtgørelse jf.
punkt 2.3, påvirkes ikke herved.
Det er en betingelse for aftaleindgåelse, at der kan tegnes kreditforsikring. Såfremt Kunden ikke kan kreditforsikres er Sælger berettiget til
at kræve 50% af købesummen ved ordreafgivelse og de resterende 50%
af købesummen før afsendelse af ordre.
Levering og transport
Levering sker "Ex Works – Ab fabrik", medmindre andet er skriftligt
aftalt.
Uagtet pkt. 3.1 forudsætter risikoens overgang til Kunden ikke, at den
samlede kontraktmæssige leverance er blevet leveret af Sælger, idet risikoen for en eventuel delleverance af den samlede kontraktmæssige
leverance er overgået til Kunden, når delleverancen er stillet til Kundens disposition på aftalt sted.
Opgivne leveringstider er vejledende. Er der indgået en skriftlig aftale
om en fast leveringstid, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig
ordre er bekræftet af Sælger, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i Sælgers besiddelse.
Et erstatnings- og/eller konventionalbodskrav (hvis et sådant måtte
være skriftligt aftalt) som følge af Sælgers forsinkelse kan aldrig overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.
Fakturering og betaling
Betaling skal ske mod faktura med tyve (20) arbejdsdages betalingsfrist fra fakturadato.
Betaler Kunden ikke til aftalt tid, har Sælger desuden ret til, efter at
have givet Kunden skriftlig meddelelse herom, at suspendere opfyldelsen af sine kontraktforpligtelser, indtil betaling sker.
Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på
Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at
tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.
Sælgers tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med en rentesats
på 1.75 procent pr. måned. Ved fremsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerskrivelse. Ved inkassoinddrivelse af Sælgers tilgodehavende tilskrives inkassoomkostninger Kunden.
Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve
betryggende sikkerhedsstillelse fra Kunden i form af eksempelvis
bankgaranti for Kundens opfyldelse af dennes forpligtelser overfor
Sælger.
Returnering
Leverede produkter tages kun retur efter særskilt forudgående skriftlig
aftale med Sælger.
I de tilfælde, hvor Kunden er berettiget til at hæve aftalen, skal det
solgte fremsendes til Sælger for Kundens regning og risiko. I det omfang Sælger påføres forsendelsesomkostninger mv., er Sælger berettiget til at kræve disse refunderet af Kunden og modregne disse i Kundens eventuelle krav mod Sælger.
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Ansvar for mangler
Sælger er ansvarlig for, at det leverede produkt er i overensstemmelse
med det aftalte. I tillæg hertil gælder følgende:
Det påhviler Kunden at foretage en grundig undersøgelse af leverancens kontraktmæssighed senest ved leveringen, og hvis ikke dette er
muligt, ved Produktets modtagelse.
Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel ved Produktet, skal Kunden
senest tre (3) arbejdsdage efter modtagelsen af Produktet, give Sælger
skriftlig meddelelse om visuelle defekter, og senest syv (7) arbejdsdage
efter modtagelsen af Produktet, give Sælger skriftlig meddelelse om
skjulte mangler, samt anføre hvori manglen består. Såfremt Kunden
har opdaget eller burde have opdaget manglen, og denne ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Når Sælger har modtaget skriftlig reklamation i henhold til pkt. 6.3
skal manglen afhjælpes inden rimelig tid under hensyntagen til manglens art og omfang samt forholdene i øvrigt.
Hvis en undersøgelse af Produktet viser, at Produktet har en mangel,
som ikke er omfattet af Sælgers afhjælpningspligt, skal Kunden kompensere Sælger alle omkostninger forbundet med undersøgelsen af
Produktet og afhjælpning.
Efter afsluttet reparation, afhjælpning eller ved ombytning er Kunden
forpligtet til for egen regning og risiko at afhente det reparerede eller
ombyttede produkt hos Sælger, medmindre andet aftales.
Sælgers ansvar for at opfylde sine forpligtelser, hvad angår afhjælpning
af mangler, omfatter kun de af Sælger leverede produkter.
Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes Kundens forhold,
herunder forkert opbevaring af Produktet, ændringer af Produktet,
mangelfulde reparationer af Produktet uden Sælgers accept, og lignende.
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Produktansvar
For produktansvar finder de til enhver tid gældende regler i dansk ret
anvendelse. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler,
gælder de i pkt. 8 anførte ansvarsbegrænsninger for Sælgers ansvar i
tilfælde af produktansvar.
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Ansvarsbegrænsning
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre
indirekte konsekvenstab i anledning af aftalen, eller sådanne øvrige indirekte tab, der opstår eller måtte opstå som følge af forsinkelse,
mangler, produktansvar eller i øvrigt. Denne begrænsning i Sælgers
ansvar gælder ikke, dersom Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller har handlet forsætligt.
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Force Majeure
Sælger er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser
over for Kunden som følge af force majeure, herunder men ikke begrænset til, krig, mobilisering, oprør, civilt oprør, myndigheds indgreb,
strejker, boykot eller lock-out, mangel på råmaterialer, arbejdskraft eller elektricitet, forbud på import og eksport, naturkatastrofer, brand,
eksplosion, samt andre tilsvarende forhold som er uden for Sælgers
kontrol.
Ovenstående finder ligeledes anvendelse, når force majeure hændelser
forhindrer Sælgers underleverandører i at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser.
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Immaterielle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder, uanset i hvilken form, i eller til produkterne eller dele heraf, tilhører Sælger. Alle immaterielle rettigheder,
der måtte opstå under samarbejdet mellem Sælger og Kunden skal ligeledes tilhøre Sælger.
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Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i
henhold til aftalen til tredjemand.
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Lovvalg og værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret og med Retten i Herning, Danmark,
som værneting.
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