Salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse

10. Sælgers ansvar

Disse bestemmelser gælder ved salg til erhvervsformål af angivne maskinel- og programmelprodukter.

Sælger påtager sig på sin adresse at afhjælpe fejl, som forelå i
salgsøjeblikket. For fejl i programmel, som ikke er udviklet af
sælger, og som er solgt med betegnelsen "i forhåndenværende
stand" er sælgers ansvar dog begrænset til at stille køberen
nyt, tilsvarende produkt til disposition. I punkt 12 nedenfor
angives, hvad der kan betegnes som fejl.

2. Priser
Alle priser angives uden statsafgifter, excl. emballage og ab
sælgers adresse. Anførte priser er dagspriser og reguleres,
såfremt der sker ændringer i afgifter.
3. Betalingsvilkår
Betalingsvilkår jævnfør fremsendt faktura, hvor betalingsfrist er
14 dage fra fakturadato, såfremt andet ikke er aftalt. For
maskinel forfalder betalingen i sin helhed på installationstidspunktet.
Erlægges betaling ikke i rette tid pålignes rente på 1,75 procent
pr. måned. Ved gentagne rykkerskrivelser pålignes desuden et
gebyr på kr. 125,- pr. rykkerskrivelse.
4. Ejendomsret
Ejendomsretten til maskinel forbliver hos sælger, indtil hele
købesummen er betalt. Ejendomsretten til alt programmel
forbliver hos sælger, idet det alene er brugsretten, der indgås
aftale om. Programmellet må kun anvendes af kunden, og kan
ikke på nogen måde videresælges eller overdrages til anden
side.
5. Installationsdag
Ved installationsdag forstås den dag, maskinellet/programmellet er installeret hos kunden eller afleveringstidspunktet,
såfremt installation ikke indgår i leveranceaftalen.

Afhjælpning af fejl skal ske inden for rimelig tid fra det øjeblik,
køberen har fremført berettiget krav og stillet produktet til
sælgers disposition. Sælgeren er kun ansvarlig, hvis køberen
har underrettet ham om fejlen inden for rimelig tid, normalt 14
dage fra det tidspunkt, fejlen opstod og senest inden for 12
måneder fra den af køberen dokumenterede installationsdag.
Hvis fejl, for hvilke sælger er ansvarlig, ikke er blevet afhjulpet
af sælger inden for rimelig tid, må køberen gøre fradrag i
købesummen, som modsvarer fejlen eller, hvis fejlen ikke er af
ringe betydning for køberen, ophæve købet. For fejl i programmel, som ikke er udviklet af sælger, og som er solgt med
betegnelsen "i forhåndenværende stand", er køberen dog alene
berettiget til at få et nyt tilsvarende programprodukt eller til at
hæve købet for denne del af leverancen. For specialleverancer
gælder særlige betingelser jævnfør punkt 11 nedenfor.
Hvis fejlen ikke refererer til leverancen i dens helhed, kan købet
alene ophæves for den del af leverancen, som ikke har kunnet
tages i brug. Det produkt eller enhed af leverancen, der
ophæves, skal køberen tilbagelevere til sælger i oprindelig
stand. Har køberen haft væsentlig nytte af produktet, skal han
debiteres et rimeligt beløb for denne benyttelse.
11. Specialleverancer

Såfremt kunden ikke har sørget for egnede installationsforhold
eller vælger at udsætte installationen til et senere tidspunkt end
aftalt, anses afleveringstidspunktet for installationsdag.

Køberen kan ikke ophæve køb af produkter, som i betydelig
udstrækning er lavet om, eller tilpasset for køberen eller
specielt udviklet/anskaffet for denne, såfremt sælger tilbyder
køber rimelig erstatning for fejlen, samt det ikke er åbenbart, at
produktet ikke kan bruges til sit formål.

6. Risiko

12. Definition af fejl

Risikoen for hændelig undergang eller beskadigelse af maskinel/programmel bæres af sælger til installationstidspunktet. Fra
installationstidspunktet bæres risikoen af køber.

Fejl udgør i følge faglig bedømmelse foreliggende afvigelser fra
normal standard og fra aftalt specifikation.

7. Konsulentbistand
Sælger yder konsulentbistand/vejledning i forbindelse med
installation i henhold til specifikation. Yderligere konsulentbistand kan aftales særskilt og betaling sker efter regning.
8. Programmelservice
På programmel ydes normal reklamationsret i 12 måneder og fri
telefonservice i rimeligt omfang i 3 måneder fra installationstidspunkt, såfremt andet ikke er aftalt. Telefonassistance
herudover debiteres til gældende dagspris med minimum 15
minutter pr. opkald.
Brugsretten kan frit overføres til andet maskinel, som supporteres af sælger mod debitering af alene medgået tid for assistance hertil.

Fejl foreligger dog ikke, hvis sælger gør sandsynligt, at
produktet er blevet mangelfuldt p.g.a. ulykkestilfælde eller af
omstændigheder, som kan henføres til køberen, så som at
produktet ikke er blevet behandlet eller brugt med normal
forsigtighed, eller at uhensigtsmæssige foranstaltninger er
blevet foretaget med produktet eller p.g.a. normal slitage eller
forsømt vedligeholdelse.
Sælger er således ikke ansvarlig, hvis mangler beror på, at
køberen ikke har fulgt brugsanvisningen, på ubeføjet indgreb,
på fejlagtig montering udført af anden end sælger eller på
reparation udført af reparatør, som ikke er anvist af sælger.
13. Ansvarsbegrænsning

Der kan tegnes særskilt serviceabonnement dækkende fri telefonservice samt løbende programopdateringer.

Sælgers ansvar er begrænset til det, som ovenfor er angivet.
Køberen kan ikke gøre andre krav gældende, end de ovenfor
angivne, og har ikke ret til skadeserstatning eller erstatning ud
over det, som fremgår af punkt 10 og har derfor ikke ret til
erstatning for personskade, produktionsbortfald, udebleven
gevinst eller anden indirekte skade.

9. Maskinelservice

14. Uenighed

På maskinel ydes normal garanti på 12 måneder. Serviceabonnement tilbydes via importør med en af denne anbefalet
servicevirksomhed.

Uenighed, som angår fortolkning eller anvendelse af disse
bestemmelser, skal, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

