Salgs- og leveringsbetingelser
1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for al samhandel med Klimalux,
medmindre der skriftligt er aftalt fravigelser eller udvidelser.
2. Tilbud
Alle tilbud er gyldige i 30 dage fra tilbuddets datering med mindre andet er anført.
Alle priser i tilbud er angivet som nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og
afgifter, herunder eventuelle kølemiddelafgifter, medmindre andet er skriftligt
aftalt mellem køber og sælger. Indtil købers accept foreligger tages forbehold for
mellemsalg. Sælger kan ikke drages til ansvar på grund af manglende opfyldelse
af aftalen som følge af mellemsalg.
3. Priser
Alle prislister er med nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og afgifter, herunder eventuelle kølemiddelafgifter.
Ved salg til udlandet er eventuelle skatter og afgifter i købers land og/eller varens
modtageland ikke indeholdt i prisen.
Udsteder sælger en ordrebekræftelse er denne gældende for handlens vilkår.
Køber er, uagtet der er udstedt ordrebekræftelse, indtil levering har fundet sted
forpligtiget til at acceptere prisændringer i tilfælde af valutaændringer, told og
afgiftsændringer, prisstigninger fra underleverandører, materialeprisstigninger
eller andre forhold udenfor sælgers kontrol.
4. Levering
Alle varer leveres i henhold til CPT INCOTERMS 2010 til alle brofaste øer i Danmark.
Med mindre andet aftales, foretages levering med sælgers valg af transportmåde,
og for sælgers regning, til købers forretnings- eller faste leveringssted.
Ved køb under kr. 500,00 eller ved levering til privat adresse opkræves et fragt-/
administrationsgebyr på kr. 250,- pr. levering.
Uanset transportmåde overgår risikoen for produkterne til køber ved sælgers
overdragelse af varen til valgte fragtfører, og kun medmindre det særskilt fremgår
skriftligt af aftale mellem køber og sælger tegner sælger transportforsikring.
5. Emballage
Hvor produkter leveres i engangsemballage er dette inkluderet i prisen. Sælger
modtager ikke emballage retur og godtgør ikke nogen former for emballage ved
eventuel returnering.
6. Leveringstid
Alle oplyste leveringstider er afgivet under forbehold af rettidig levering af
produkter og materialer fra sælgers underleverandører. Køber kan ikke ophæve
aftalen på grund af forsinkelse, uanset årsagen hertil, medmindre leveringstiden
overskrides med mere end 30 dage eller var af afgørende betydning for køber, og
køber utvetydigt har gjort opmærksom herpå ved indgåelsen af aftalen.
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for købers eventuelle ansvar for forsinkelse i
forhold til tredjemand som følge af købers kontrakter med tredjemand.
7. Betaling
Hvis ikke andet er aftalt mellem køber og sælger, er betalingsbetingelserne netto
kontant ved levering. Sælger forbeholder sig ret til at sende produkterne pr.
efterkrav. Køber kan opnå betalingsfrist i henhold til nærmere aftale med sælger.
Sælger forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om køber, herunder
også eventuelt at stille krav om sikkerhed samt fastsætte størrelsen af en eventuel
kredit.

Produkter må bringes i ubeskadiget originalemballage til sælger for købers regning
og risiko og må fremkomme i hel og ubeskadiget stand.
Sælger beregner sig et administrationsgebyr på 10 % af fakturaprisen, dog mindst
kr. 200,-, på kurante ubeskadigede produkter returneret i originalemballage.
Såfremt produktet ikke er kurant, ikke returneres i originalemballage eller
fremkommer til sælger i beskadiget stand, forbeholder sælger sig ret til at nægte
modtagelse, eller såfremt modtagelse finder sted i tilbagebetalingen at modregne
et beløb svarende til det tab sælger vil have ved at fremskaffe originalemballage,
udbedre skader på det returnerede produkt eller sælge produktet med en lavere
avance.
10. Reklamation
Ved modtagelsen skal køber straks undersøge produktet for eventuelle mangler,
uoverensstemmelser eller beskadigelser og straks derefter gøre sælger skriftligt
opmærksom på eventuelle mangler.
Undlader køber at gøre opmærksom på eventuelle mangler, uagtet køber har
opdaget eller burde have opdaget manglerne bortfalder sælgers afhjælpningspligt.
11. Garanti
Der ydes 3 års komponentgaranti på alle Fujitsu produkter. På udvalgte Fujitsu
produkter kan dog opnås 5 års totalgaranti, ved registrering af produktet. (Se
separate garantibestemmelser for 5 års total garanti). På øvrige produkter ydes
der 1 års komponentgaranti. Komponentgarantien dækker ombytning eller erstatning af mekaniske og elektroniske komponenter, på hvilke der konstateres en
pludseligt opstået fejl eller defekt. Garantien omfatter ikke: Almindelige sliddele
og dele som direkte - eller indirekte – er årsag til nedbrud eller driftsmæssige
forstyrrelser, grundet manglende vedligehold eller misligholdelse af produktet.
Garantien omfatter ligeledes ikke skader på produkter påført af køber eller tredjemand eller som er opstået ved udefra kommende forhold.
Ved rekvirering af varer i forbindelse med garanti, skal køber oplyse at der er tale
om garanti og samtidigt oplyse serienummer. Undlader køber dette, vil varerne
blive ekspederet som en almindelig standard ordre. Der vil ikke efterfølgende
være mulighed for at få disse varer krediteret under garanti.
For varer fremsendt under komponentgarantien udsteder sælger en foreløbig
faktura til køber, med mindre andet er skriftligt aftalt. Den foreløbige faktura
krediteres efterfølgende, når sælger indenfor 30 dage fra købers modtagelse af den
foreløbige faktura modtager overskydende fremsendte reservedele i ubrudt intakt
emballage samt defekte udskiftede dele retur, vedlagt fejlbeskrivelse og serienummer på produktet.
Sælger har til enhver tid ret til at ændre eller begrænse garantien.
12. Produktinformationer
Alle oplysninger, tegninger, billeder, specifikationer m.m. skal betragtes som
vejledende og er uden ansvar for sælger. De forbliver endvidere sælgers ejendom
og må ikke videregives uden sælgers skriftlige samtykke.
Der tages forbehold for fejl og udeladelser i de angivne priser og specifikationer,
ligesom sælger forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden
forudgående varsel.
Specifikationer er kun bindende såfremt sælger specifikt har bekræftet disse
skriftligt i tilbud eller ordrebekræftelse.

Køber kan ikke påberåbe sig sælgers afhjælpningspligt før alle retmæssige beløb
er indbetalt til sælger.

13. Afhjælpningspligt - begrænsning af købers misligholdelsesbeføjelser
Købers misligholdelsesbeføjelser i anledning af en mangel ved et produkt er
- udover den ret til ombytning eller erstatning af en komponent, der følger af
sælgers garanti, jf. pkt. 11 - begrænset til at kræve afhjælpning af mangelen inden
for en periode af 12 måneder fra leveringstidspunktet. Afhjælpningspligten
forudsætter, at køber har opfyldt sin reklamationspligt, jf. pkt. 10. Køber er afskåret
fra at påberåbe sig nogen anden form for misligholdelsesbeføjelser.

Køber kan ikke tilbageholde eller modregne krav i købesummen, med mindre
dette er skriftligt accepteret af sælger.

Afhjælpningen kan bestå i reparation, reparation udført af tredjemand, ombytning
eller alternative løsningsmodeller såfremt den samme funktion opretholdes.

8. Ejendomsforhold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med
tillæg af eventuelle påløbne omkostninger er betalt til sælger.

Med mindre andet er skriftligt aftalt er afhjælpningspligten kun gældende for
produkter, der uden omkostning, yderligere skadespådragelse og risiko for sælger
bringes til sælgers adresse. Returnering af det afhjulpne produkt til køber sker for
sælgers regning.

Ved for sen betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt
måned. Samme gælder for ydet henstand, hvor der ligeledes beregnes renter med
2 % pr. påbegyndt måned.

Såfremt produktet er indbygget i eller sammenføjet med andet/andre produkt/
produkter opretholdes ejendomsforholdet med en værdi af det samlede produkt
svarende til værdien af produktet på salgstidspunktet.
9. Returvarer
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med sælger. En sådan
aftalt returneringsret gælder kun for kurante produkter som sælger fører på lager.

Eventuelle omkostninger for køber til afmontering og genmontering er sælger
uvedkommende. For afhjulpne produkter kan sælger ikke gøres yderligere
ansvarlig.
Såfremt produkter forandres eller der på anden måde foretages indgreb uden
skriftligt samtykke fra sælger bortfalder retten til at kræve afhjælpning.

14. Produktansvar - ansvarsfraskrivelse
Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom, løsøre eller personer
som indtræder efter risikoovergang, og som forvoldes af en defekt ved det leverede
produkt, eller som forvoldes af et produkt fremstillet eller erhvervet af køber,
hvori det af sælger leverede produkt indgår.
I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er
køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs for sådan skade som sælger ikke
er ansvarlig for i henhold til ovenstående ansvarsfraskrivelse.
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for købers driftstab, tabt fortjeneste eller andre
indirekte tab.

17. Force Majeure
Klimalux A/S er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser,
hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Klimalux A/S er uden indflydelse
på, som følge af force majeure.
Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig,
borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af produkter fra
underleverandør, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som
hindrer eller begrænser den sædvanlige forretningsgang, lockout, strejke, brand,
indbrud eller beskadigelse af Klimalux handelsapparat.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning omfattet af
dette punkt skal denne part straks underrette den anden herom.

Force majeure hos en af Klimalux A/S antaget underleverandør har i forholdet
mellem køber og Klimalux A/S samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens,
som hvis force majeure optrådte hos Klimalux A/S selv.

15. Lovvalg
Uanset købers tilhørsforhold og forretningssted gælder dansk ret i forholdet
mellem køber og sælger i enhver henseende.

Klimalux A/S har i tilfælde af force majeure valget mellem ansvarsfrit at annullere
handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er
bortfaldet.

16. Værneting
Sælgers til enhver tid aktuelle forretningsadresse er værneting for retssager
anlagt af eller imod selskabet, idet sælger dog har mulighed for i særlige tilfælde,
jf. retsplejelovens regler at lade sagen påbegynde i Sø- og Handelsretten.

Klimalux A/S 16. september 2013

