SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.Gyldighed
Salgs-og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er
skriftligt aftalt.
2. Tilbud
Alle tilbud er gældende i 4 uger fra tilbuddets dato, med mindre andet er aftalt.
3. Pris
Alle priser er i Danske kroner såfremt andet ikke er nævnt i tilbuddet. Køber er forpligtet til indtil
leveringen at acceptere
ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af
ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter,
og fragtomkostninger.
4. Betaling
4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som dato plus antal af kalenderdage angivet
under betaling.
Såfremt en betalingsfrist ikke er angivet skal betaling ske kontant ved levering.
4.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid
værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt måned.
4.3 Køber 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 købesummen.
4.4 Vi er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse
for købesummens, fragtomkostninger og øvrige omkostningers
rettidige betaling.
5. Ejendomsforbehold
5.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til sælger.
5.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre
genstande omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet,
når ind bygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6. Levering
6.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold
til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
6.2 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der
foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.
Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14
dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig
levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7. Emballage/Reperationer
7.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i
prisen.
7.2 Hvis ikke andet er aftalt er bortkørsel af eksisterende elementer/emballage uden for prisen.
7.3 Reperationer af f.eks. Sålbænke, murhul, løse fliser/fuger, gulvbelægning/beton, beton ved
dørskinne, tapet ved gerigt, murer- og malerarbejde er ikke indeholdt i prisen.
Evt. brug af eksisterende vinduesplade sker for kundens risiko.
8. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette
kan ske uden ulempe for køber.
9. Mangler og reklamation
9.1 Ved levering skal køber straks fortage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig

forretningsbrug kræver.
9.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være
opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som
anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
9.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte blive omleveret.
9.4 Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets
almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser
berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
9.5 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan
han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret
påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6
måneder, dog således at sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte
kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
9.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver
forpligtelse.
10. Ansvarsbegrænsning
10.1
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte
genstand.
10.2
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af
aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
10.3
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand,
krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør eller uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved
eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette
punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets
afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse
på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
11. Returnering
11.1
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Fejl ekspederede
varer krediteres ved returnering med 100%. Andre varer, der returneres franko efter aftale,
krediteres med fradrag af 10% til dækning af returomkostninger. Varer der fremstilles specielt
efter købers specifikationer tages ikke retur. Dette er gældende for alle vore produkter
også industri produkter og garageporte på specialmål.
11.2
I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte
returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte
fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger
påføres forsendelsesomkostninger m.v. er sælger berettiget til at kræve disse
refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet
reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at
afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.
12 Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.. Produktansvarsforsikring
er tegnet i anerkendt forsikringsselskab.
Bemærkninger ved køb af Primo vinduer/døre:
Elementerne leveres med standard beslag, grå tætningslister og 6 mm montagehuller iht.
fabrikkens produktstandard. Elementer, også farvede, leveres hvide på indvendig side. Ret til
løbende ændringer forbeholdes. Døre: Cylindere er altid enslukkende, hvis andet ikke er
foreskrevet. Staldvinder: Elementer leveres gennemfarvede, med sorte tætningslister dog uden 6

mm montagehuller. Farvenuance: Der kan forekomme farve forskel mellem fyldninger, pvc plader
og elementer.
Garanti: Der ydes 5 års fabriksgaranti iht. Vindues Industriens bestemmelser. Buede element: Der
kan forekomme mindre kosmetiske fejl i profiloverflade og der er ingen garanti for tæthed ved
elementer med opluk.
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