Salgs- og leveringsbetingelser.
Aftalegrundlag.
Betingelserne udgør sammen med Dansk Solafskærmning & Sikring ApS (herefter DSS) tilbud og
ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag, om DSS salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser til kunden
(”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelse trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DSS, udgør
ikke en del af Aftalegrundlaget.
Tilbud:
Tilbud er gældende i 1 måned fra tilbuddets datering, med mindre andet er aftalt.
Skulle der som følge af ændringer i lovgivning, regulativer eller lignende, komme uforudsete udgifter, har DSS
ret til at indregne dette i tilbudsprisen. Efter en accept af tilbuddet, vil der blive fremsendt en ordrebekræftelse.
Ændringer til ordrebekræftelse skal være DSS i hænde senest 24 timer efter fremsendelse.
Betaling:
Alle leverancer / ydelser betales netto kontant, som standard, 8 dage efter fremsendelse af faktura.
Ved for sen betaling forbeholder DSS sig retten til at opkræve renter i henhold til gældende lovgivning.
Ejendomsretten til det leverede forbliver hos DSS, indtil hele købesummen er betalt.
Levering:
Levering finder sted hurtigst muligt, med mindre andet er aftalt. Hvis DSS forventer en forsinkelse i leveringen
af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer DSS kunden om det og oplyser samtidig årsagen
til forsinkelsen, og ny forventet leveringstid. Overstiger forsinkelsen 3 måneder, kan køber / DSS ved skriftlig
henvendelse til den anden part frigøres fra salget. Leveringsforsinkelse berettiger ikke køber til erstatning af
nogen art.
Forsendelse:
Forsendelse sker, med mindre andet er aftalt, for køber regning, og risiko. Skader påført under fragt, skal
omgående meddeles til fragtfirmaet. Evt. ekstra emballering, vil blive udført for købers regning.
Reklamationer:
Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelse. Alle reklamationer skal ske skriftligt til
sælger, inden for 8 dage. Efter denne tidsfrist kan køber ikke længere påberåbe sig mangler. DSS er forpligtet
til at rette evt. retmæssige reklamationer hurtigst muligt.
Levering, og montering:
Er der afgivet tilbud på montering af de leverede varer, skal sælger sørge for fri og uhindret adgang til
montagestedet. Uforudsete forhold, herunder ændringer i standard konstruktioner, afstivning / forstærkning af
fastgørelsessteder o.l., som først bliver synlige i forbindelse med montagen, faktureres særskilt til køber.
DSS påtager sig intet ansvar for evt. beskadigelse af bygning, eller følger heraf, hvis denne viser sig ikke egnet
til montagen. Alle former for elarbejde, herunder ledningsføring, montering af kontakter, sensorer o.l. er ikke
omfattet af aftalegrundlaget.
Tilladelser m.v.:
Køber sørger selv for alle nødvendige ansøgninger til kommune o.l., i forbindelse med montering.
Sørger DSS for ovenstående, sker det for købers regning.
Ansvar.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger
af Aftalegrundlaget. DSS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i
det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde DSS, i det omfang
DSS måtte ifalde produktansvar herudover.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DSS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab,
herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller
groft uagtsomt.
Force majeure.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er DSS ikke ansvarlig over for kunden for manglende
opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure
består. Som force majeure anses forhold, der er uden for DSS kontrol, og som DSS ikke burde have forudset
ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand,
oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
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