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Assentoft Silo = AS

1. Generelt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordrer, hvis ikke andet fremgår af skriftlig aftale mellem
parterne eller af AS’ tilbud. Basis for vort salg og levering er NLM 94, der gælder i det omfang, betingelserne ikke er fraveget i
nedenstående.
2. Tilbud/ordre
Tilbuddet er bindende i 1 måned efter tilbudsdatoen, dog med forbehold for mellemsalg. Aftaler mellem AS og køber er først
bindende for AS, når køber har modtaget AS’ skriftlige ordrebekræftelse – og kun på de deri angivne vilkår. Hvis køber har
indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal disse foreligge skriftligt og være AS i hænde senest 8 dage efter ordrebekræftelsens dato. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med AS’ skriftlige godkendelse.
3. Specifikationer (tegninger og beskrivelser)
Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet og andre tekniske data, der er anført i brochurer, annoncer,
målskitser/tegninger, andet skriftligt materiale eller oplyst mundtligt, er omtrentlige angivelser, medmindre andet er anført i
ordrebekræftelsen, og er uden forbindende for AS. Såfremt køber - efter med sin underskrift at have accepteret
ordrebekræftelsens omfang og ordlyd - ændrer anlæggets flow-diagram, er sælger berettiget til at fakturere de herved opståede
ekstraomkostninger på anlægget. Alle tegninger og anden teknisk dokumentation, der før eller efter aftalens indgåelse overlades
fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem, og må ikke videregives, kopieres eller reproduceres uden
tilladelse.
4. Priser
Alle priser er dagspriser, ekskl. moms. AS er berettiget til at foretage ændring af priser, hvis der indtræffer ændringer i
materialetilførsler, råvarepriser, lønninger, valutakurser eller andre forhold, der er uden for AS’ kontrol.
5. Betalingsbetingelser
Betaling skal ske i henhold til ordrebekræftelsen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav. Ved
betaling senere end anført på ordrebekræftelsen, påløber der renter 1% pr. påbegyndt måned og tilskrives ultimo hver måned.
Ved rykning efter forfaldsdato opkræves rykkergebyr.
6. Ejendomsforbehold
AS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted.
7. Forsikring
Risiko for enhver skade, herunder brand- og stormskade, tyveri og hærværk, overgår til køber, når varerne er læsset af hos køber.
8. Levering/montage
Leveringstidspunktet aftales mellem parterne og anføres i AS’ ordrebekræftelse til køber. I tilfælde af forsinkelser, der kan
henføres til købers forhold, eksempelvis ufærdigt fundament, manglende byggetilladelse, manglende bygningsarbejde etc., er AS
uden ansvar for tab af nogen art, herunder driftstab og andre indirekte tab, der skyldes sådanne forsinkelser. AS er berettiget til at
fakturere køber for selskabets omkostninger og tab, der kan henføres til sådanne forsinkelser, der skyldes købers forhold,
herunder omkostninger og tab, der består i ekstra kørsel og kørselstid samt stilstand. Force majeure er reguleret i NLM §§ 68-70.
Herudover gælder følgende forhold som force majeure: Transportforhold og transportskader, beskadigelser eller defekt på
Assentoft Silos produktionsapparat. Ved temperaturer under +4°C forbeholdes ret til at udsætte levering og montering af
leverancen. Montagearbejde er ekskl. alt bygningsarbejde, herunder inddækning og hultagning i vægge og tage. Montage er
endvidere ekskl. el-installation og montage af følere. Det forudsættes, at montagen kan foregå uden for en evt. karantænezone.
Køber bortskaffer affald. Køber skal give montører af siloanlæg adgang til toilet og bad, samt tillade at montørerne overnatter i
egen medbragte campingvogn på købers ejendom.
Køber sørger for aflæsning af sælgers lastbil med varer, samt pålæsning af returdele på sælgers lastbil.
9. Reklamationsret/garanti
Køber har pligt til straks på overtagelsestidspunktet at foretage en kontrol af salgsgenstanden for fejl eller mangler.
AS forpligter sig til at afhjælpe enhver mangel, som skyldes konstruktion, fremstilling eller anvendte materialer i det omfang,
manglen viser sig inden 1 år fra den dag, leverancen er foretaget. Alle varer, der viser sig defekte inden for denne 1 års
garantiperiode ombyttes gratis. AS påtager sig intet ansvar og yder ikke erstatning for noget tab, herunder (men ikke begrænset
til) driftstab, avancetab, tidstab, følgeskader eller indirekte tab, som sådanne fejl måtte have forårsaget køber.
Garanti omfatter ikke kvaliteten af malede overflader, med mindre dette er særskilt aftalt.
10. Produktansvar
AS kan ikke gøres ansvarlig for produktansvar ud over skader, som ufravigeligt er omfattet af lov nr. 371 af 7. juni 1989 om
produktansvar og senere ændringer hertil. I øvrigt gælder NLM 94, § 67.
11. Voldgift
Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres ved en dansk voldgiftsret i
overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Såfremt en
af parterne ikke senest 14 dage efter derom at være blevet opfordret i anbefalet brev har udpeget sin voldgiftsmand, har den
anden part ret til at udpege denne. Sø- og Handelsrettens præsident eller en af ham udpeget person er fast opmand.
12. Persondata AS og AS’ underleverandører er berettigede til at behandle og gemme persondata vedrørende Køber og evt.
andre individuelle kontaktpersoner hos Køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger, også udenfor Købers land. AS har brug for
disse persondata i forbindelse med AS’ opfyldelse af sine forpligtelser over for Køber (f.eks. administration af kunderelationer
og betalingstransaktioner), til at analysere og forbedre AS’ produkter og ydelser, og/eller til at sende information vedrørende
AS’ produkter, ydelser og arrangementer til Køber eller Købers kontaktpersoner. Hvor samtykke er påkrævet i henhold til lov,
giver Køber hermed samtykke til at persondata bruges og overføres som beskrevet ovenfor, og anerkender at persondata vil
være underlagt lovgivningen i det land, hvor data opbevares/serveren er placeret. AS vil gøre brug af tilstrækkelige
kontraktuelle og tekniske mekanismer med henblik på at sikre beskyttelsen af persondata. Køber har ret til at få adgang
til/korrigere/forhøre sig om/eller modsætte sig behandling af Købers persondata, hvor det er påkrævet i henhold til ufravigelig
lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt. For yderligere information henviser vi til vores Persondatapolitik
på www.assentoftsilo.dk

