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Salgs og leveringsbe�ngelser

Anvendelsesområde.
Nedennævnte salgs- og leveringsbe�ngelser er gældende for alle �lbud, salg og leverancer fra tegnestuen SUBSTANS ApS medmindre andet 
skri�ligt er a�alt.

Tilbud.
Skri�lige �lbud fra SUBSTANS ApS er alene bindende såfremt de skri�ligt accepteres inden 30 dage fra �lbuddets datering. 
Mundtlige �lbud er ikke bindende for sælger, medmindre sælger fremsender skri�lig ordrebekræ�else �l køber. 

Priser.
Alle anførte priser er i danske kroner og excl. moms og eventuelle andre omsætningsafgi�er.
Ved ordre af større eller mindre mængder end angivet i �lbuddet, forbeholder sælger sig at ændre pris og leverings�dspunkt.
Køber er forpligtet �l ind�l levering at acceptere ændringer i prisen, som følge af ændringer i prisen fra sælgers leverandør som følge af 
dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, så som ændringer i told, ska�er, afgi�er m.v., som følge af øgede omkostninger for 
sælger, så som priss�gninger på råvarer, ændringer i told, ska�er og afgi�er m.v.

Betalingsbe�ngelser.
Betalingsbe�ngelserne er ne�o kontant ved købers modtagelse af varen, medmindre andet skri�ligt er a�alt i ordrebekræ�igelsen eller 
faktura. Betaler køberen ikke �l a�alt �d, beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
Opstår der usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor sælger, er sælger bere�get �l at kræve 
forudbetaling eller sikkerhedss�llelse for betaling af såvel allerede forfaldent �lgodehavende, som for frem�dige forfaldne beløb. 
Ved købers misligholdelse er sælger bere�get �l at annullere �dligere givne �lsagn om betalingsfrister af enhver art.
Det leverede forbliver sælgers ejendom ind�l hele købesummen incl. fragt, gebyr m.v. er betalt. Køber er ikke bere�get �l at modregne 
eventuelle modkrav.

Levering.
Levering sker fra sælgers forretningsadresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold �l særskilt a�ale med køber 
bringer salgsgenstanden frem �l køber. 
Leverings�d er angivet af sælger e�er bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved �lbuddets fremsæ�else/a�alens 
indgåelse.

Reklama�on.
Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid, omfa�es ikke af sælgers ansvar.
Ved levering er køber forpligtet �l at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklama�on må fremsæ�es skri�ligt inden 8 dage fra 
modtagelsen.

Returnering.
Specialfrems�llede eller specialfremskaffede varer tages aldrig retur.

Garan�.
Sælger yder ikke garan� medmindre andet skri�ligt er a�alt.

Ansvarsbegrænsning.
Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang sig ansvar for ethvert tab og enhver skade, som køber eller andre må�e lide, det være sig direkte 
eller indirekte, som følge af brugen af det leverede produkt.
I det omfang sælger må�e være ansvarlig overfor køber eller andre, er de�e ansvar begrænset �l det direkte tab, og sælger er således 
ikke ansvarlig for omsætningstab, dri�stab, �dstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder som følge af forsinkelse med levering 
eller mangler ved salgsgenstanden.
Et eventuelt erstatningskrav overfor sælger kan ikke overs�ge fakturabeløbet incl. moms for den solgte genstand.
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