Generelle salgs- og leveringsbetingelser
for Air-Consult Aps, Ebeltoft (AC)
cvr.nr.83008512
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Aftalens grundlag

1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler,
medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
1.2. Aftalen er bindende for parterne på de i ordrebekræftelsen indeholdte vilkår.
1.3. Køber skal fremkomme med indsigelser mod indholdet i ordrebekræftelsen
inden 5 hverdage efter datoen på ordrebekræftelsen.
Køber kan ikke fremkomme med indsigelser mod indholdet i ordrebekræftelsen,
efter at levering har fundet sted.
1.4. De generelle salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges såfremt der er
indgået skriftlig aftale mellem AC og køber herom.
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Tilbud

2.1. Med mindre andel er anført, er tilbud afgivet af Ac gyldigt i 30 dage fra tilbuds dato.
2.2. Såfremt køber accepterer tilbud efter fristens udløb, som nævnt i pkt. 2.1.
forbeholder AC sig retten til at ændre tilbuddets betingelser.
2.3. Alle priser i tilbuddet er ekskl. moms og evt. andre afgifter med
medmindre andet er anført i tilbuddet.
2.4. Priser på varer der ikke skalleveres omgående, er aftalt under det forbehold,
at der ikke ved levering er sket ændring af offentlige afgifter/toldtariffer/
valutakurser m.v.
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Har sådanne ændringer fundet sted er AC berettiget til at foretage justering af
købesummen til udligning heraf.
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Levering og risiko

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab AC forretningsadresse.
3.2. Er det aftalt at AC skal forsende varen afholder køber alle udgifter til fragt og
forsendelse. Køber bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse; når varen forlader ACs lager.
3.3. Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af AC er
meldt færdig til afhentning.
3.4. Herefter er AC berettiget til at udstede faktura, som var levering sket som aftalt.
3.5.

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med AC og
maksimalt indtil 20 dage fra fakturadato. Køber skal herefter foretage
fremsendelse til AC for købers regning i hel og ubeskadiget stand samt i
ubrudt original emballage til ACs adresse. Fakturanummer og returvarenummer samt bekræftelse på hvem der hos AC er aftalt returnering med, skal
medfølge returvarer. Specielt fremskaffede varer, samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur. Returvarer krediteres -20 %, i uoriginal emballage samt
ved anbrud fratrækkes 30% af prisen.
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Betaling

4.1.

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne, skal
betaling finde sted senest.8 dage efter levering.

42.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. modkrav
som AC ikke har anerkendt.

4.3. Ved betaling senere end den aftalte betalingstermin debiteres renter l%
pr. måned fra forfaldstid til betaling sker.
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4.4.

Hvis der foreligger en aftale parterne imellem om forudbetaling i forbindelse
med evt. større ordre, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en
forudsætning for, at leverancen kan udføres indenfor den aftalte leveringstid.
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Ejendomsret

5.1. Ejendomsretten af de leverede maskiner og varer i øvrigt forbliver ved AC,
så længe AC ikke har fået fuld betaling for sin leverance.
AC kan ved misligholdelse afbetaling, indsætte sig i besiddelsen af det leverede ved fogedrettens assistance.
5.2. Køber fritages ikke af den årsag for at betale det leverede i fuldt omfang.
5.3. Køber er forpligtet til at forsikre det leverede til en total nyværdi fra
leveringsdato indtil betaling har fundet sted.
5.4.

Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere
over det købte, således at 3.mand opnår rettigbeder over dette forinden fuld betaling har fundet sted.
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Ansvar for mangler

6.1. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden det købte, tages i brug eller
bearbejdes i øvrigt, kontrollere om det købte svarer til det aftalte, både for
så vidt angår specifikationer, kvalitet m.v. og evt. mangler. Hvis køber
opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den
straks meddeles til AC. Hvis en fejl eller mangel som køber opdager eller
burde have opdaget ikke straks meddeles skriftlig til AC, kan den ikke
senere gøres gældende.
AC yder for alle leverancer af nye maskiner en afhjælpningsret i en periode på
12 måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug.
Afhjælpningsretten vedrører alene afhjælpning af fejl og mangler, som måtte
skyldes selve produktet, konstruktionen eller anden form for fremstilling. AC
har ingen pligt til afhjælpning i forbindelse med købers manglende vedligeholdelse eller manglende overholdelse af forskrifter i øvrigt vedrørende produktet.
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AC kan betinge sig afhjælpningspligten af, at producenten af maskinen efter at
have modtaget denne anerkender, at der er tale om en garanti/afhjælpningsberettiget mangel.
6.2. Hvis der påvises mangler, der kan gøres gældende af køber overfor AC, er AC
efter eget valg berettiget og forpligtet til indenfor rimelig tid, enten at foretage en omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt
afslag i den aftalte købesum.
6.3. Køber er forpligtet til at iagttage de i AC dokumentationsmaterialet; herunder
brochurer, vejledninger eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra
AC om anvendelse og vedligeholdelse af det købte.
6.4. Omkostninger til afhjælpning i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af AC.
AC er dog ikke forpligtet til at afholde evt. monteringsomkostninger, hvis
montering normalt kan foretages af køber selv.
Hvis køber måtte have fået påmonteret ekstraudstyr på det leverede, afholder køber selv de ekstraudgifter, der er forårsaget heraf i forbindelse med
en afhjælpning af mangler.
Hvis reklamationen måtte vise sig at være uberettiget, forbeholder
AC sig at fakturere herfor.
6.5. Driftstab, tidstab, avancetab og andre indirekte tab i forbindelse med
mangels afhjælpning, giver ikke køber ret til at kræve erstatning.
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Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

7.l. AC er ansvarlig i forbindelse med produktskader og heraf følgende evt. personskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra
AC’s side.
7.2. Det er mellem AC og køber aftalt, at AC aldrig kan ifalde et videregående
ansvar for produktansvar end hvad der følger af produktansvarslovens regler.
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AC hæfter på intet tidspunkt i forbindelse med produktansvar for indirekte
tab, tidstab, avancetab og driftstab o.l. forårsaget af produktansvar.
Et evt. produktansvar AC måtte blive pålagt overfor 3. mand, har køber
forpligtelse til at skadesløs holde AC for i samme udstrækning, som ACs
ansvar er begrænset efter de foregående punkter.
8

Force majeure

8.1. Uanset evt. modstående vilkår i aftalegrundlaget er AC ikke ansvarlig overfor
køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force
majeure.
Ansvarsfriheden består så længe force majeure består.
8.2. Som force majeure anses forhold, der er udenfor AC’s kontrol og som AC
ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure
er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og
arbejdsstridigbeder.
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Immaterielle rettigheder

9.l. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter,
reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og
ophavsrettigheder, tilhører AC.
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Montage og servicearbejde

10.1 Alle leverancer er ekskl. montage medmindre anden aftale foreligger skriftlig.
Montagearbejde kan udføres af AC’s montører i overensstemmelse med de
pågældende montagebetingelser.
De opgivne priser for servicearbejder er afgivet efter bedste skøn på basis af
foreliggende oplysninger og er alene at betragte som overslagspriser, medmindre andet er skriftligt aftalt.
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Tvister

11.1. Enhver tvist mellem parterne, der ikke kan løses gennem forhandling, skal
afgøres af Retten i Århus i henhold til dansk ret.

