ALMINDELIGE SALGS - & LEVERINGSBETINGELSER.

1. Indledning

9. Erstatningsansvar

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.
Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept
af tilbud.

FBK påtager sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser.
Ved mangler der skyldes FBK´s fejl eller forsømmelser, yder
FBK erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet indirekte
tab, såsom driftstab, tabt avance, dagsbøder og lignende dog ikke
erstattes og idet FBK´s samlede erstatningsansvar altid er begrænset til de mangelfulde produkters værdi, med mindre FBK
har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

2. Tilbud
Tilbud er uforbindende, hvis ikke andet er anført. Alene Fyens Børste- & Kostefabrik ApS´ (herefter benævnt FBK) skriftlige ordrebekræftelse er bindende. Anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder
for alle tilbud, hhv. ordrer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

3. Priser
Alle priser er ekskl. moms og eventuelle fragtomkostninger, gebyrer
mv. FBK forbeholder sig ret til at justere den tilbudte pris, såfremt
der måtte opstå efterfølgende ændringer i råvarepriser, arbejdsløn,
skatter, afgifter og valutaændringer. Ved angivelse af faste priser er
disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn
til accept- og leveringsfrist.

4. Levering
Leveringsbetingelser er ”Ex Works” (Incoterms 2010) på FBK´s
forretningsadresse eller lager. Forsendelse kan aftales særskilt for
købers regning og risiko.

5. Leveringstid
Leveringstidspunkt er anført i prislisten.
Forsinkelse med leveringen giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til FBK om at berigtige forholdet
og FBK ikke herefter inden rimelig tid leverer varen.
Hvis forsinkelsen ved levering skyldes købers forhold, forlænges
leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes
rimeligt.

6. Betaling
Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse, er vores betalingsbetingelser 30 dage netto.
Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarente 2 % pr. påbegyndt
måned. Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en
del heraf til modregning.

7. Mangler og reklamation
Køber må straks efter modtagelsen, gennemgå de leverede produkter for at sikre sig, at disse er mangelfri. Såfremt køber vil påberåbe
sig væsentlige mangler, skal køber give FBK skriftlig meddelelse
herom inden for 8 dage fra modtagelsen af produkterne. Reklamationsretten bortfalder såfremt køber ikke skriftligt reklamerer inden
for 8 dage.
For så vidt angår skjulte mangler, bortfalder reklamationsretten 1 år
efter FBK har leveret produkterne til Køber.

10. Produktansvar
FBK er ansvarlige efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger FBK ansvar for sådanne skader, og
FBK´s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
Vi er kun ansvarlig for skader, som leverede produkter fra FBK´s
side måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra FBK´s side.
FBK´s ansvar for produktskader ved erhvervstingsskader er begrænset til maksimum kr. 2.000.000, og FBK hæfter kun i ét år
fra varens overgivelse til køberen.
I tilfælde hvor FBK er ansvarlig for produktskader, men hvor
skylden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
I det omfang FBK måtte blive pålagt ansvar for produktskader i
forhold til tredjemand, er køber forpligtet til, at holde FBK skadesløs for det ansvar FBK måtte blive pålagt, og som er videregående end FBK´s ansvar efter ovenstående bestemmelser.

11. Force majeure
FBK hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser
som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder,
regeringsindgreb, brand , strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer
fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelse, valutarestriktioner, mangel på
transportmidler, eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for
FBK´s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved
en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som udspringer af eller i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres ved de ordinære danske domstole med FBK´s hjemsted som værneting og
behandles efter dansk rets almindelige regler, uden hensyn til international privatretlige regler.

Såfremt køber modtager reklamationer over leverancen fra sine kunder indenfor reklamationsperioden, skal disse straks videresendes til
FBK. Såfremt køber undlader at videresende reklamationerne til
FBK, bortfalder ethvert krav over for FBK, og køber skal i det indbyrdes forhold friholde FBK for ethvert krav..

13. Ejendomsret og ejendomsforbehold

FBK har efter eget valg afhjælpningsret eller er berettiget til at
sørge for omlevering af produkterne. Køber er ikke berettiget til at
hæve handlen, så længe FBK´s afhjælpnings- eller omleveringsforsøg pågår.

14. Immaterielle rettigheder

8. Fortrydelsesret
FBK modtager ikke produkterne retur, medmindre andet skriftligt er
aftalt.

FBK forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er
betalt af køber, eller der er stillet betryggende sikkerhed for købesummens betaling.

FBK er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder til de leverede produkter, tegninger og øvrig materiale som er udleveret til
køber. Køber skal respektere FBK´s rettigheder og Køber er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af
disse rettigheder.

