SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelt:
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt af os.

Priser:
De anførte priser er de på tilbudsdagen gældende og er
faste i 60 dage, med mindre andet aftales. Vi forbeholder os
imidlertid ret til at regulere prisen ved ændringer i told og
andre udgifter, som opstår i tiden mellem tilbuddets afgivelse og ordrens levering. Vi forbeholder os ligeledes ret til at
foretage kursregulering på fakturadatoen. Sådanne
ændringer giver ikke køber ret til annullering af ordren.

Levering og reklamation:
De anførte priser gælder, hvor intet andet er skriftligt bekræftet, ab fabrik. Forsendelsen er på købers risiko. Reklamationer over levering skal ske inden 8 dage fra leveringsdatoen. Forsendelsesmåde vælges af os efter bedste skøn
og uden ansvar for fragtdifferencer.

Tegninger, beskrivelser samt rådgivning
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale,
der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er
vores ejendom, og må ikke uden vores skriftlige tilladelse
mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til
at udføre arbejde efter. Tegninger, som vi har udført til brug
ved tilbud, skal på forlangende returneres.

Der tages forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.

Leveringsdato
Anførte leveringstider er opgivet efter bedste skøn og er
uden forbindende og under forbehold af forsinkelser på
grund af strejke, lockout og anden force majeure.

Forsinket levering, der skyldes forhold uden for vor kontrol
berettiger ikke til annullering af indeværende ordre. Vort selskab påtager sig intet ansvar for tab som følge af forsinket
levering.

Betaling:
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato, med
mindre andet aftales. Ved for sen betaling beregnes 1,5% i
rente pr. mdr. fra forfaldsdato.
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Garanti og ansvar:
Varer, produceret af Grimstrup Maskiner, som inden 12
måneder fra fremstillingsdatoen viser sig behæftet med
fremstillings- eller materialefejl, repareres eller ombyttes
med nye ved fragtfri indsendelse til os. Vi vælger selv
mellem reparation og ombytning.
Garantiforpligtelser bortfalder såfremt reparation og service ikke udføres af os eller en af os autoriseret person, eller såfremt der anvendes uoriginale reservedele.
For andre varer gælder de samme betingelser, som gælder mellem os og underleverandøren, herunder også
reklamations- og forældelsesbestemmelser, alt således, at
vi kun er ansvarlige i det omfang, sådant ansvar af os kan
gennemføres over for underleverandøren.
Grimstrup Maskiner ApS er ikke ansvarlig for driftstab,
tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
Afgørelser af uoverensstemmelser - voldgift:
Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgsog leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal
afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder
sædvane og handelskutymer.
Hvis andet ikke er aftalt er det NLM19 som anvendes som
almindelige betingelser for levering og montering af
maskiner.
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