Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser
A/S J. N. Bech
Ethvert salg fra A/S J. N. Bech sker på nærværende salgs- og leveringsbetingelser og i henhold til A/S J. N. Bechs ordrebekræftelse, uanset modstående eller afvigende
bestemmelser i købers afgivne ordre, accept eller almindelige betingelser.

Leverancers omfang og art
1.0
Leverancer omfatter kun ydelser
beskrevet i A/S J. N. Bechs tilbud eller ordrebekræftelser eller tydeligt angivet i tegninger eller beskrivelser, som er udarbejdet
af A/S J. N. Bech i forbindelse med aftalen.
1.1
Indtil levering har fundet sted, har
A/S J. N. Bech ret til uden varsel at foretage
ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke uvæsentlig ændrer varernes
egenskaber og anvendelighed.
1.2
På ordrer, som indgår senest 8
dage før leveringsdagen, har køber mulighed for at foretage ændringer i forhold til A/S
J. N. Bechs ordrebekræftelse, såfremt sådanne ændringer meddeles A/S J. N. Bech
samme dag, som ordrebekræftelsen modtages, men A/S J. N. Bech har da ret til om
nødvendigt at udskyde den i ordrebekræftelsen angivne leveringsdag. Ved ordrer som
indgår senere end 8 dage før leveringsdagen, er ordrebekræftelsen bindende for
køber.
Pris og betalingsbetingelser
2.0
Alle priser er angivet excl. moms,
told, afgifter og miljøtillæg. Prisangivelser i
tilbud eller ordrebekræftelse er alene foreløbige, idet salget sker til de på leveringsdagen gældende priser. Ved prisstigninger
over 5% kan køber senest 8 dage efter
modtagelse af ny prisliste annullere aftaler
om tidligere bestilte men endnu ikke leverede varer, medmindre A/S J. N. Bech accepterer at levere til de på aftaletidspunktet
gældende priser.
2.1
Seneste rettidige betalingsdag er
løbende måned + 15 dage. Ved forsinket
betaling påløber morarente med 2% pr.
måned. Betaling af morarente afskærer ikke
A/S J. N. Bech fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Sker betaling senest fakturadato + 8 dage,
ydes rabat på 2% af fakturabeløbet excl.
moms, afgifter og miljøtillæg.
2.2
A/S J. N. Bech har til enhver tid ret
til at lade levering være betinget af kontant
betaling.
2.3
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos A/S J. N. Bech, indtil hele
købesummen med renter, omkostninger
m.v. er fuldt indbetalt.
Levering
3.0
Overalt i Danmark, bortset fra
Færøerne og Grønland, sker levering med
egne lastbiler eller på adresser uden for
vore egne ruter med danske vognmænd.
Forsendelse med vognmand faktureres,
såfremt ikke andet er aftalt, til gældende
takster. Ved levering med egne biler på vore
faste ruter leveres varer franko (på Deres
firmaadresse) og normalt uden emballage.
Levering med vore biler på ekstern adresse
faktureres med min. 180,00 kr.. Bilpakkeemballage faktureres til kr. 100-200 kr.
3.1
Ved levering med A/S J. N. Bechs
egne vogne overgår risikoen for varerne til
køber, når varerne er aflæsset ved vognen.
Anmeldelse af brækage eller lignende skal
for at blive taget til følge ske til chaufføren
inden frakørsel, jfr. pkt. 4.0. Køber har pligt
til at være behjælpelig med aflæsning.
Når A/S J. N. Bech, på begæring af kunden,
sælger kranhjælp til kunden, sker al kranhåndtering for kundens regning og risiko.

Sker levering ikke med A/S J. N. Bechs
egne vogne, overgår risikoen til køber, når
transportmidlet er læsset. A/S J. N. Bech har
i disse tilfælde intet ansvar for brækage eller
anden beskadigelse, medmindre køber
godtgør, at beskadigelsen skyldes A/S J. N.
Bechs fejl eller forsømmelse ved emballering eller lignende. Køber er således selv
ansvarlig for reklamation til fragtføreren.
3.2
Køber er forpligtet til at modtage
levering til den tid, som er angivet på ordrebekræftelsen. Medmindre køber i sin ordreafgivelse udtrykkeligt og skriftligt har betinget sig levering til bestemt tid, har A/S J. N.
Bech altid ret til at udskyde det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt med indtil 14
dage.
Kan køber ikke modtage levering på det
afgivne tidspunkt har A/S J. N. Bech ret til at
debitere lagerleje med 3% pr. påbegyndt
måned af fakturabeløbet og kan herudover
gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser
gældende, herunder rejse krav om betaling
af ekstrakørsel.

I A/S J. N. Bechs salgsmateriale er de
formål angivet, hvortil det enkelte produkt er
anvendeligt. Anvendes det pågældende
produkt til andre formål eller udsættes det
for påvirkninger, der ikke er anført i salgsmaterialet, er A/S J. N. Bech fuldstændig
ansvarsfri.
A/S J. N. Bechs ovennævnte ansvar er
betinget af, at det gøres gældende straks
efter konstatering af manglen.

5.1
I tilfælde af forsinkelse fra A/S J. N.
Bechs side er køber ikke berettiget til at
gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller
forholdsmæssigt afslag i købesummen.
5.2
Hvor køber ved ordreafgivelsen
udtrykkeligt og skriftligt oplyser, at A/S J. N.
Bechs leverance skal anvendes til statsligt
eller statsligt støttet byggeri, er byggeleveranceklausulen i Byggestyrelsens cirkulære
nr. 91. af 25. juni 1986 gældende for den
tidsmæssige udstrækning af A/S J. N. Bechs
ansvar.

Reklamation og Garanti
4.0
Køber har pligt til at undersøge
leverede varer for transportskader og synlige fejl og mangler straks ved modtagelsen.
Sådanne skader skal omgående anmeldes
til såvel transportfirmaet som A/S J. N.
Bech.
For uemballerede varer skal køber anmelde
andre fejl og mangler senest 3 dage efter
varernes modtagelse. For emballerede
varer, hvor emballagens art ikke gør øjeblikkelig kontrol mulig, skal andre fejl og mangler anmeldes senest 8 dage efter varernes
modtagelse, hvis køber godtgør, at den
pågældende fejl eller mangel ikke er opstået
under transport. Reklamationer modtages
ikke på varer, der er monteret, videre forarbejdet, eller på anden måde taget i anvendelse.
For leverede termoruder garanterer termorudefabrikken for en periode af 5 år fra
fabrikationstidspunktet, at ruderne forbliver
fri for støv og dug i mellemrummet mellem
glassene. Garantiens omfang og nærmere
indhold fremgår af GS garantiordningen.
Denne er forudsat korrekt behandling under
transport og oplagring, montering iflg. forskrifter samt vedligeholdelse af omgivende
konstruktioner og fugemateriale. A/S J. N.
Bech er tilsluttet Glasindustriens Samarbejdsorganisation og dennes garantifond.
A/S J. N. Bech yder ikke anden garanti end
ovenanførte.
Ansvar
5.0
Såfremt varen eller dele heraf er
mangelfuld på grund af materialefejl, fabrikationsfejl eller A/S J.N. Bechs mangelfulde
arbejde, herunder rådgivning vedrørende
materialevalg, emneudformning samt produktionsform, yder A/S J. N. Bech i en 12
måneders periode, regnet fra leveringsdagen, erstatning svarende til varens fakturerede pris eller foretager vederlagsfrit omlevering eller reparation af varen eller dele
heraf efter A/S J. N. Bechs valg. A/S J. N.
Bech har intet ansvar for produkter, der
fremstilles unden for de faste Danske Standard-Normer.
A/S J. N. Bechs ansvar er udtrykkeligt
begrænset til den ovenfor anførte erstatning
eller omlevering eller reparation, og A/S J.
N. Bech kan ikke gøres ansvarlig for direkte
eller indirekte skader eller tab, herunder
driftstab, avancetab, tidstab eller andre
økonomiske konsekvenstab.

5.3
Vedrørende produktansvar er A/S
J. N. Bech kun ansvarlig for personskade,
hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller
forsømmelse begået af A/S J. N. Bech eller
andre, som A/S J. N. Bech har ansvaret for.
Erstatning for personskade kan aldrig overstige det ifølge dansk ret hidtil gældende
erstatningsniveau. A/S J. N. Bech er ikke
ansvarlig for skade på fast ejendom og
løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i købers besiddelse. A/S J. N.
Bech er heller ikke ansvarlig for skade på
produkter, som er fremstillet af køber eller
produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er A/S
J. N. Bech ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser, som
for personskade, dog kan A/S J. N. Bech
samlede ansvar aldrig overstiger kr. 1 mio.
inkl. renter og omkostninger pr. skade. A/S
J. N. Bech er ikke ansvarlig for indirekte
skader og tab, så som driftstab, avancetab
og andre økonomiske konsekvenstab.
I den udstrækning A/S J. N. Bech måtte
blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde A/S J.
N. Bech skadesløs i samme omfang, som
A/S J. N. Bechs ansvar er begrænset efter
nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Dersom tredjemand fremsætter krav mod
en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom. A/S J. N. Bech
og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem
grundlag af en skade, som påstås forårsaget
af salgsgenstanden.
Lovvalg og værneting
6.0
I tilfælde af uoverensstemmelse
mellem parterne skal tvisten afgøres efter
dansk ret af Retten i Randers eller Vestre
Landsret afhængig af salgsgenstandens
værdi.

