SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Tilbud: Medmindre andet udtrykkeligt er anført i
tilbudsmaterialet er alle tilbud, såvel mundtlige som
skriftlige, altid uden forbindende, ligesom de opgivne
leveringstider alene må betragtes som vejledende.
Ordrebekræftelse: Køber har pligt til omgående at
kontrollere fremsendte ordrebekræftelser ved modtagelsen og eventuelle indsigelser – værende vedrørende pris, kvalitet, anførte mål og lignende – skal
straks og uden ugrundet ophold meddeles
GLASPARTNER ApS, idet ordrebekræftelsen i modsat
fald betragtes som accepteret af køber og dermed som
endeligt aftalegrundlag for handelen.
Levering: Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt sker
levering med GLASPARTNER ApS’ egne biler i faste
kørselsruter til købers faktureringsadresse. Levering til
andre adresser vil blive faktureret særskilt.
Aflæsning forestås af GLASPARTNER ApS’ chauffør
med hjælp af købers personale, hvilket køber forpligter
sig til vederlagsfrit at stille til rådighed, og ansvaret for
eventuelle skader opstået under aflæsningen påhviler
køber.
Levering på anden måde, det være sig ved jernbane,
skib, selvstændig vognmand eller på anden vis, sker
alene for købers regning og risiko. Risikoen overgår i
den forbindelse til køber når leverancen er overgivet til
fragtføreren.
Forsinkelse: Forsinkes leverancen, mod forventning
fra GLASPARTNER ApS, berettiger dette ikke kunden
til at annullere ordren eller kræve erstatning for
eventuel tabt arbejdsfortjeneste, dagbøder, driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab der måtte opstå
som følge af forsinkelsen.
Force majeure: GLASPARTNER ApS forbeholder sig
fritagelse for leveringspligt og erstatningsansvar i

tilfælde af strejke, lockout, anden arbejdskonflikt eller
under omstændigheder såsom krig, brand, eksplosion, mangel på transportmidler, driftsforstyrrelser og
andre hændelser der ligger udenfor GLAS-PARTNER
ApS’ kontrol.

eller andet indirekte tab opstået på baggrund af
GLASPARTNER ApS’ mangelfulde leverance.

Pris og betalingsbetingelser: Alle priser er ekskl.
miljøomkostninger, energitillæg, moms, told og afgifter.
Medmindre andet er aftalt og udtrykkeligt fremgår af
ordrebekræftelsen, er forfaldsdag løbende måned + 15
dage netto, regnet fra fakturadato.

Såfremt reklamation ikke er fremsat skriftligt, indenfor
den fastsatte tidsfrist, fortabes retten til såvel
omlevering som erstatning.

GLASPARTNER ApS har til enhver tid ret til at lade
leveringen være betinget af kontant betaling.
Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarenten med 1,5% pr. påbegyndt måned.
GLASPARTNER ApS forbeholder sig ejendomsretten
over leverede varer, indtil betaling er erlagt fuldt ud.
Reklamation: Reklamation må ske senest 8 dage fra
varens modtagelse.
Reklamationer der skyldes forhold, hvorover GLASPARTNER ApS’, er uden indflydelse, vil kun blive
anerkendt i det omfang GLASPARTNER ApS’
leverandør godkender disse.
Produceres og leveres varer i forkert udformning,
glastyper, brækage eller lignende og kan manglen
tilregnes GLASPARTNER ApS, indrømmer dette alene
køber en ret til at få foretaget ombytning af varen, der i
så fald sker ved førstgivne lejlighed via
GLASPARTNER ApS’ faste kørselsruter.
Køber er således ikke berettiget til dækning af
følgeomkostninger, ligesom GLASPARTNER ApS
fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab, avancetab

Tilsvarende gælder såfremt reklamationen alene
godkendes af GLASPARTNER ApS’ leverandører.

Ansvar: GLASPARTNER ApS fraskriver sig ethvert
ansvar for brug af vores produkter, ligesom det
understreges, at tekniske råd, brugervejledninger m.m.
kun er service ydet fra GLASPARTNER ApS’ side,
hvorfor fejl og mangler i forbindelse med håndtering af
vores produkter ikke kan gøres gældende overfor
GLASPARTNER ApS.
Emballage: Al emballage tilhører GLASPARTNER
ApS og skal ved førstgivne lejlighed returneres til os
med vores bil. Såfremt fremsendelse af varen er sket
for købers regning og ved selvstændig vognmand, skal
emballagen returneres for købers regning ved
førstgivne lejlighed.
Køber er ansvarlig for emballagen og kan blive
faktureret herfor, såfremt emballagen ikke er
GLASPARTNER ApS i hænde senest 30 dage fra
leveringsdato.
Køber hæfter for eventuel bortkommet eller beskadiget
emballage.
Garanti: For leverancer af termoruder gælder Glasindustriens Garantiordnings særlige garantibestemmelser. Forhold der ikke er nævnt og reguleret i ovennævnte bestemmelser er underkastet de gældende
regler i købeloven.

