Salgs- og Leveringsbetingelser - BN Skilte A/S
§1 - INDLEDNING
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer,
medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers
side specificeret på købers ordrer, er ikke bindende for sælger eller sælgers
leverandører, med mindre sælger har givet sin skriftlige indforståelse.
§2 – TILBUD
Tilbud
er
bindende
ved
omgående
ordreafgivelse og levering
indenfor en periode af 30 dage fra tilbuddets afgivelse, såfremt intet andet er
anført. Tegninger illustrationer eller fotografier tjener til anskueliggørelse og er
ikke i enhver detalje bindende for udførelsen. De opgivne mål og andre tekniske
data i tilbud og katalogmateriale er af vejledende karakter og sælger påtager sig
intet ansvar for fejl i dette materiale. Såfremt der inden projektets gennemførelse i
forhold til tilbudsdatoen er sket ændringer af moms, told eller eksportafgifter, eller
der som følge
af
regeringsforanstaltninger
eller
lovgivning her
eller i udlande kommer uforudsete tillæg og omkostninger, har sælgeren
ret til at indregne disse i tilbudspriserne. Når tilbuddet er accepteret fra
køber, fremsendes ordrebekræftelse. Tilbuddet er en helhed.
§3 – ORDRER
Købet er alene endeligt, når sælger har bekræftet ordren ved at fremsende enten
ordrebekræftelse eller faktura. Enhver ordre og/eller salg er indgået under
forbehold for uheld, muligt svigt i forsendelse af bestilte
materialer
samt
forsinkelse
i
fabrikationen, som følge af værkstedsuheld og forsinkelse fra
underleverandører. Endvidere tages forbehold for strejke, lockout, krig,
borgerkrig eller andre krigslignende tilstande samt anden force majeure.
§4 – LEVERING, FORSENDELSE OG LAGERFØRING
Alle leveringer og forsendelser sker, dersom intet andet er aftalt, for købers
regning og risiko i enhver henseende. Lagerføring af færdige leverancer
udover leveringsdatoen sker for købers regning og risiko, og med
beregning af lagerleje samt eventuelle heraf følgende udgifter til forsikring.
Nedtaget materiale kasseres og destrueres efter 3 måneders forløb, og særskilt
afregning herfor forbeholdes, medmindre der skriftligt er truffet aftale om
udlevering eller opbevaring på tilsvarende betingelser som ovenfor.
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§5 – FORSENDELSE OG RISIKO
Alle forsendelser sker for købers regning og risiko ab fabrik. Hvis varen
forsendes med sælgers bil, overgår risikoen for forsendelsen til køber, når varen
er aflæsset ved den af køber, anviste adresse. Såfremt en afsendelse udskydes
på grund af købers forhold, overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte skulle
være afsendt. Dette gælder også selvom sælgeren står for monteringen.
Skade under transport skal omgående anmeldes til befragter.
§6 – PRISER
Priser gælder i den valuta, og for de varer og ydelser, ordrebekræftelsen anfører.
Priser er altid excl. moms og baseret på de på tilbuddets, ordrebekræftelsens
eller
fakturaens
dato
gældende kurser og priser for materialer,
lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse,
forbeholder sælger sig ret til at regulere efter de gældende forhold indtil det
tidspunkt, hvor købers fulde indbetaling er indgået hos sælger. Dette gælder
også ved løbende leverancer og med hensyn til den del af leverancen, som på
tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Priserne forstås, når
intet andet udtrykkeligt er bemærket, frit leveret havn, bane eller værksted,
Randers. Hvor levering er baseret på levering fra leverandør, gælder de i tilbuddet
specielt anførte leveringsbetingelser.
§7 – ANSØGNING HOS MYNDIGHEDER
Indhentning af tilladelse hos myndigheder påhviler altid køber, såfremt
intet andet er anført. Leverandøren kan dog efter skriftlig aftale og
for købers regning forestå de nødvendige ansøgninger.
§8 – LEVERINGSTID
Leveringstid regnes fra den dag, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige
oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i
sælgers besiddelse. Opgivne leveringstider
er
baseret
på
billigste
transportmåde og er i øvrigt tilnærmelsesvis, ligesom sælger er uden
ansvar for forsinkelse eller forhindringer, der skyldes force majeure og andre
forhold, jf. §3, der unddrager sig vor indflydelse og kontrol. Hvis
leveringen umuliggøres af disse grunde, kan leverandøren helt eller delvis
annullere kontrakten. Forsinket levering giver ikke køber ret til at hæve købet,
kræve erstatning eller tilbageholde betaling. Sælger forbeholder sig ret til at
standse levering, hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.
§9 – BETALING
Betalingsbetingelse: 8 dage netto efter fakturadatoen, for så vidt ingen anden
skriftlig aftale foreligger. Kasserabat ydes ikke. Såfremt eventuel overført saldo
ikke bliver udlignet i følgende indeværende måned, foretages automatisk

2

rentedebitering med 2% pr. påbegyndt måned. Kredit ydes kun efter aftale.
Hvis køberen betaler med veksler, transporter eller lignende, betragtes betalingen
ikke som præsenteret, før hele købesummen er indgået skadesløst.
Køberen har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af nogen som helst
årsag, som sælger ikke har anerkendt. Dersom varer og ydelser, der ifølge aftale
eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og
betales af køberen, kan sælger efter eget valg lade varerne bortsælge for
købers regning efter advis til køberen, eller oplægge varerne for købers
regning og risiko. Det leverede forbliver under alle forhold sælgers ejendom, indtil
det er helt betalt, selv om det leverede ved indmuring eller på anden blivende
måde er blevet indføjet eller forbundet med den ejendom, der tilhører køberen
eller tredjemand.
§10 – MONTERING
Hvis sælger har påtaget sig at udføre montering, sørger vi for egen regning
for det antal montører, vi finder nødvendigt. Opholdes montøren uden sælgers
skyld, betaler køberen de hermed forøgede udgifter, beregnet på sædvanlig
måde. Forberedende arbejder, hvortil bl.a. regnes grundarbejder,
byggearbejder, fundamenter m.v. medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er
sælger uvedkommende. Montering foretages som aftalt, og alle leverandørens
priser er altid excl. tilslutning til lysnettet. Montering, herunder på tag og baldakin,
kan afstedkomme efterreparationer, hvilket er sælger uvedkommende.
§11 – MANGLER
Sælger hæfter kun i det omfang ansvar kan pålægges denne, og alene i det
omfang, det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælger eller
dennes folk. Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab,
avance eller lignende indirekte tab. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke
overstige kr. 500.000. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar i
forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare, herunder
videresalg, er køber forpligtet til at skadeløsholde sælger for det ansvar, som
denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.
Såfremt der inden et år efter levering viser sig dokumenterede mangler ved de
leverede varer og det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse
med varens konstruktion eller fremstilling, herunder det benyttede materiale,
forpligter sælger sig til hurtigst muligt vederlagsfrit efter sælgers valg at ombytte
varerne eller udbedre de mangelfulde varer. Ombytning eller udbedring finder sted
enten på fabrik eller på leveringsadressen. Det er alene sælger der vurderer,
hvorvidt der skal ske ombytning eller udbedring.
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§12 – REKLAMATIONER
Reklamationer vedrørende leverancen må – bortset fra forhold, som falder ind
under sælgers ansvar – ske inden 8 dage efter modtagelsen. Senere
reklamationer anerkendes ikke. Fejl og mangler som omfattes af ansvar, må – for
at ansvar kan gøres gældende – reklameres skriftligt straks når de er
konstaterede. Køber er forpligtet til at reklamere direkte overfor fragtføreren,
under overholdelse af CMR-regler og tidsfrister. Kopi af sådanne reklamationer
skal tilstilles sælger.
§13 – ANNULLERING
Bestilling kan kun annulleres med sælgers samtykke og med forbehold for
debitering af de af køber forvoldte omkostninger.
§14 – SÆRLIGE BETINGELSER
Leverancen kan aldrig omfatte tilslutning til eksisterende elforsyning.
Leverandøren forbeholder sig for så vidt angår seriefremstillede produkter ret til
afvigelse på +/- 5% af bestilt antal.
§15 – GARANTI OG PRODUKTANSVAR
En eventuel garantiforpligtelse skal først opfyldes, når varen er betalt.
Udover
lovgivningens
præceptive
regler
erstattes
ikke
for
følgeskader
eller
produktansvar i øvrigt.
§16 – LOVVALG OG VÆRNETING
Alle uoverensstemmelser der måtte opstå mellem parterne eller med BN
Skilte A/S som part, skal afgøres efter dansk ret, enten ved byretten i
Randers eller ved Sø- og Handelsretten i København – alt efter BN
Skilte A/S ́ valg.
§17 – TEGNING- OG KONSTRUKTIONS-MATERIALER SAMT VÆRKTØJ
Tegne/foto- og konstruktionsmateriale er leverandørens ejendom, og
leverandørens copyright må ikke udnyttes uden skriftligt samtykke. Alt
til leverandøren anvendt værktøj er
leverandørens
ejendom, uanset
om
leverandørens fakturering indeholder debitering til dækning af evt.
værktøjsomkostninger.
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