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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for al samhandel med
Landia A/S’s (Landia) kunder i tillæg til og forud for NL92. Kunden
giver afkald på at gøre evt. egne indkøbsbetingelser gældende. Andre
aftaler, som afviger fra efterfølgende betingelser, skal bekræftes skriftligt
af Landia.

5.

Betaling

5.1.

Medmindre andet er aftalt, er købssummen forfalden til betaling
senest lb. måned + 20 dage efter fakturadato.

5.2.

Bankomkostninger og -gebyrer i forbindelse med betaling
betales af kunden.

5.3.

Såfremt rettidig betaling ikke finder sted, beregnes renter med
gældende sats fra forfaldsdato.

5.4.

Udskydelse af aftalt leveringstidspunkt berettiger ikke til tilsvarende udskydelse af betaling.

1.

Rådgivning

1.1.

I det omfang, Landia rådgiver kunden indenfor vores erfaringsområde, sker dette efter Landias bedste viden på rådgivningstidspunktet, og Landia kan ikke påtage sig noget ansvar, såfremt
senere erfaringer måtte føre til andre løsninger.

6.

Ejendomsforbehold

6.1.

1.2.

Rådgivning sker på grundlag af de oplysninger, som kunden har
forelagt Landia.

De leverede varer forbliver Landias ejendom, indtil betaling er
erlagt fuldt ud.

7.

Mangler

1.3.

Al rådgivning er vejledende og kan ikke opfattes som egentlig
funktionsgaranti uden Landias udtrykkelige skriftlige bekræftelse i forbindelse med indgåelse af købskontrakten.

7.1.

Varen leveres i den udførelse og beskaffenhed, som er gældende
standard på leveringstidspunktet.

7.2.

Kunden må straks efter modtagelsen gennemgå det leverede for
at sikre sig, at det er mangelfrit. Reklamationer over mangler,
som er eller burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, må,
for at kunden kan påberåbe sig dem, være fremsat inden 8 dage
efter leverancens modtagelse.

Manglende opfyldelse af en eventuel funktionsgaranti skal
eftervises af en af køber og Landia godkendt uvildig tredjepart.
Landia forpligter sig til afhjælpning af garantikrav efter eget
valg enten ved ombygning eller ombytning af det leverede
materiale.
1.4.

For områder, hvor der foreligger krav til det af Landia
anbefalede materiale, er denne ikke ansvarlig for overholdelse af
normer, der ikke skriftligt er meddelt Landia.

7.3.

Der ydes garanti for materiale- og fabrikationsfejl, der meddeles
Landia indenfor en periode af 12 mdr. efter varens modtagelse.

7.4.

Landia forpligter sig og forbeholder sig ret til vederlagsfri afhjælpning på dennes fabrik eller ombytning af mangelfulde produkter. Erstattede dele overgår automatisk til Landias ejendom
og skal efter aftale returneres til denne.

7.5.

Ydelser og leverancer, der ikke forud er skriftligt accepteret af
Landia som garantiydelser, noteres i regning i henhold til ovenstående alm. betingelser.

7.6.

Enhver garantiforpligtelse bortfalder, såfremt der uden Landias
forudgående skriftlige accept foretages ændringer på den
leverede vare, eller såfremt Landias forlangende om tilbagelevering af den skadede vare ikke efterkommes.

7.7.

Almindelig slitage og skader, som kan tilskrives manglende
kontrol og service, forkert behandling, uegnede driftsforhold,
fejlagtig montage eller el-tilslutning erstattes ikke.

7.8.

Landia har ophavsret til al teknisk dokumentation, tegninger og
data. Uden samtykke fra Landia må dette materiale ikke
anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden
måde bringes til tredjemands kundskab.

Udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage og genmontere eller træffe tilsvarende foranstaltninger erstattes ikke.
Det samme gælder indirekte tab og skader, herunder driftstab af
enhver art, der heller ikke erstattes.

7.9.

Evt. omkostninger ved reparationer, som foretages af kunden
eller tredjepart uden Landias forudgående skriftlige accept,
erstattes ikke.

7.10.

For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks.
elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som
Landia får fra underleverandør.

1.5.

Skal Landias produkter anvendes i processer eller konstruktioner
som f.eks tanke, hvor der stilles særlige krav til dem, er kunden
pligtig at oplyse om disse krav. I modsat fald er Landia ikke
ansvarlig for overholdelsen.

1.6.

Samme regel som 1.5. gælder, såfremt varen videresælges til et
land, hvor der stilles krav til Landias varer, som afviger fra
danske krav.

2.
2.1.

Tilbud - ordrebekræftelse
Tilbud gælder i 60 dage, når intet andet er angivet. Ret til prisog konstruktionsændringer uden varsel forbeholdes.

2.2.

Ved ordreafgivelse bestemmes leverancens omfang og tidspunktet for leveringen af Landias skriftlige ordrebekræftelse.
Såfremt en sådan ikke foreligger, gælder kundens skriftlige
ordre.
Afgivne og bekræftede ordrer kan ikke uden Landias skriftlige
accept annulleres.

2.3.

3.

Priser

3.1.

Alle priser er opgivet excl. moms, told og andre afgifter.
Priserne er ab fabrik, hvis ikke andet er aftalt.

3.2.

Ordrer noteres efter den på modtagelsesdatoen gældende pris.
Priserne gælder ab fabrik inkl. emballering.

3.3.

Returnering af varer uden Landias forudgående skriftlige accept,
accepteres ikke.

Med mindre der er afgivet fast tilbud, tages der forbehold for
prisforhøjelser fra vore leverandører samt ændringer på arbejdsløn.

4.

Levering

4.1.

Med leveringstidspunkt forstås den dato hvor varen står klar til
forsendelse på Landias lager, hvis ikke andet er aftalt..

4.2.

Leveringstidspunktet angivet i Landias ordrebekræftelse kan
forskydes indtil endelig afklaring af alle for leverancen
væsentlige tekniske enkeltheder har fundet sted.

4.3.

I tilfælde af force majeure og andre forhold udenfor Landias
kontrol, er denne berettiget til at udskyde levering eller annullere
ordren.
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8.

Produktansvar

8.1.

Der henvises til bestemmelserne i NL92.

9.

Gyldighed

9.1.

Skulle enkelte afsnit i disse betingelser - uanset af hvilken grund
- være ugyldige, berøres gyldigheden af de andre derved ikke.
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