DLT GROUP A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Retsgrundlag
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer fra DLT GROUP A/S, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet
af DLT GROUP A/S. Købers eventuelle egne forretnings- og/eller betalingsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af DLT
GROUP A/S.
2. Tilbud
Tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er DLT GROUP A/S i hænde inden 3 måneder fra
tilbuddets dato. Tilbuddet kan endvidere skriftligt annulleres af DLT GROUP A/S ved afsendelse af skriftlig meddelelse inden accept er kommet frem til
DLT GROUP A/S.
DLT GROUP A/S påtager sig ikke ansvar for fuldstændig overensstemmelse mellem specifikationerne i købers forespørgsel i forhold til DLT GROUP
A/S’s tilbud. Hvis der er uoverensstemmelser mellem forespørgslens specifikation og tilbudet, er tilbudets specifikationer gældende. Alle oplysninger, der
fremgår af kataloger, annoncer, hjemmesider m.v. er kun bindende for DLT GROUP A/S såfremt tilbudet eller aftalen henviser direkte til dem.
3. Priser
Alt salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbudet. DLT GROUP A/S er berettiget til at foretage regulering af prisen ved ændring af
materialepriser, arbejdsløn, valutakurser, statsindgreb samt i tilfælde af andre lignende prisstigninger, som indtræffer efter ordrebekræftelsen/tilbudet til
den dag, hvor der faktisk leveres. Alle priser er ekskl. moms og tilsvarende offentlige afgifter, og de er ex works (ab fabrik) at regne i henhold til ICC’s til
enhver tid gældende Inco terms, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Køber godskrives ikke vederlag for returneret emballage. DLT GROUP A/S
arbejder miljøbevidst og har fokus på bæredygtig produktion. Derfor pålægges alle fakturaer et miljøgebyr på Kr. 49,00, og en emballageafgift på 1% af
varebeløbet. Tillæggene dækker nogle af de udgifter virksomheden har til blandt andet miljøhensyn, emballage, certificeringer, energiafgifter, sortering og
transport efter regulativer til miljøvenlig bortskaffelse af affald med godkendte transportører.
4. Leveringsbetingelser
Al levering sker ex works (ab fabrik).
5. Force Majeure
DLT GROUP A/S påtager sig ikke noget ansvar for ikke-opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til det afgivne tilbud eller accepterede ordrer som følge
af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller
importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller
afprøvning eller nogen anden årsag, som ligger uden for sælgers kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre forestillingen og leveringen af varen. I
tilfælde af en leveringshindring, der skyldes en af ovennævnte omstændigheder, udsættes leveringen uden ansvar for DLT GROUP A/S, så længe
hindringen består.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig en leveringshindring, der skyldes en af ovennævnte omstændigheder straks skriftligt at underrette den
anden part om leveringshindringens opståen og ophør. Hvis leveringshindringen antages at ville vedvare i mere end 3 måneder er DLT GROUP A/S
berettiget til at annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber.
6. Købers fordringshavermora
Undlader køber at modtage varerne på den aftalte dag, eller har købers forhold i øvrigt bevirket, at varerne ikke i rette tid er blevet overgivet i købers
besiddelse, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen af de pågældende varer har funder sted.
DLT GROUP A/S vil i tilfælde af købers fordringshavermora, opbevare varerne for købers regning og risiko. DLT GROUP A/S er berettiget til skriftligt
at kræve, at køberen modtager varerne indenfor en rimelig tid. Undlader køber at efterkomme sælgers opfordring indenfor et sådan tidsrum, er DLT
GROUP A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og foretage dækningssalg. DLT GROUP A/S har da ret til erstatning for det
tab, som købers fordringshavermora har medført.
7. Betalingsbetingelser
Ved betaling efter forfaldsdag tilskrives morarente med 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen med
eventuelle krav, som køber måtte have mod DLT GROUP A/S fra andre retsforhold, og køber er ikke berettiget til at tilbageholde det købte for sådanne
modkrav. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
Er køber i restance med betalinger fra tidligere leverancer, eller har køber ikke rettidigt foretaget forudbetaling / stillet bankgaranti såfremt dette er aftalt,
er DLT GROUP A/S berettiget til efter eget valg enten at udskyde leveringen eller ophæve enhver aftale med køber og at kræve sit tab herved erstattet. En
forudbetaling er at betragte som a’conto.
8. Produktinformation og– ændringer

Tegninger, specifikationer o. lign, som er udleveret af DLT GROUP A/S før eller efter aftalens indgåelse, forbliver DLT GROUP A/S’s ejendom, og må
ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. DLT GROUP A/S forbeholder sig ret til konstruktionsmæssige ændringer uden varsel, så
længe det ikke har nogen betydning for produktets udseende eller funktion og det er uden ulempe for køber.
9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver DLT GROUP A/S’s indtil købesummen er fuldt betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte,
leje, indføje i fast ejendom, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over varerne. Køber er forpligtet til at tage alle nødvendige
forholdsregler for at beskytte DLT GROUP A/S’s ejendomsret.
10. Reklamation
Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varerne at kontrollere og afprøve den leverede vare for at sikre sig, at varen er mangelfri. Reklamerer køber
ikke straks efter, at han har opdaget eller burde have opdaget en eventuel mangel, og der er tale om en mangel, der er eller burde være konstateret af køber
ved den ovenfor nævnte undersøgelse og afprøvning, vil de påberåbte fejl eller mangler ved varerne ikke blive erstattet. Reklamation fra købers side
berettiger ikke køber til at tilbageholde eller modregne i forfaldne betalinger.
11. Mangler og garanti
DLT GROUP A/S yder følgende garanti i 3 måneder regnet fra varens overgivelse til køber:
I tilfælde af mangler ved en leverance, for hvilken køber behørig har reklameret, garanterer DLT GROUP A/S, at manglen enten afhjælpes eller varen
omleveres, indenfor DLT GROUP A/S’s normale leveringsfrister. Vælger DLT GROUP A/S at afhjælpe manglen, er DLT GROUP A/S berettiget til at kræve,
at køberen uden omkostninger for DLT GROUP A/S, fremsender den mangelfulde vare til DLT GROUP A/S. Retten til at påberåbe sig mangler bortfalder, hvis
varen bliver forandret eller repareret af andre end DLT GROUP A/S uden dennes skriftlige samtykke. DLT GROUP A/S er ikke forpligtet til at betale nogen
form for erstatning eller give afslag i priser, hvis en mangel er afhjulpet eller hvis køberen i øvrigt har mistet sin ret til at ophæve købet. Returnering til DLT
GROUP A/S og fremsendelse på ny til køber af reparerede eller nye varer sker for købers regning og risiko, ligesom DLT GROUP A/S ikke dækker nogen form
for arbejdsløn, rejse- eller opholdsomkostninger i forbindelse med reparation.
12. Ansvarsfraskrivelse
DLT GROUP A/S er ikke erstatningsansvarlig for noget økonomisk tab, som eventuelle mangler måtte forårsage inkl. skade på fast ejendom, driftstab,
tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
13. Produktansvar
DLT GROUP A/S fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at DLT
GROUP A/S ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I den udstrækning DLT GROUP A/S måtte blive pålagt
produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde DLT GROUP A/S skadesløs i samme omfang, som DLT GROUP A/S’s ansvar er
begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod DLT GROUP
A/S.
14. Værneting og lovvalg
Enhver tvistighed i anledning af aftalen skal pådømmes af den domstol i hvis retskreds DLT GROUP A/S har sit hovedkontor eller for Sø- og
Handelsretten i København. Er DLT GROUP A/S sagsøger, kan DLT GROUP A/S dog vælge at anlægge sagen i den retskreds, hvor køber har sit
forretningssted.
Enhver tvist som måtte opstå mellem parterne dels i relation til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dels i relation til parternes samhandel i øvrigt,
afgøres efter dansk ret.

