VEKSØ’s allmänna försäljningsvillkor
1. GILTIGHET
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för
alla offerter, all försäljning och leveranser om inget
annat skriftligen har avtalats. Försäljnings- och leveransvillkoren gäller före eventuella bestämmelser
i köparens order/accept bl.a. köparens allmänna
villkor.
2. PRODUKTINFORMATION
Alla informationer om vikt, dimensioner och kvalitet
samt tekniska och andra data som framgår av kataloger, prospekt och annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och endast bindande i den
omfattning som de uttryckligen ingår som en del av
parternas överenskommelse. VEKSØ A/S är i övrigt
berättigat att ändra i specifikationer om detta krävs
för att uppfylla gällande regler och lagenliga krav,
bl.a. EU-föreskrifter eller om ändringen inte påverkar
kvalitet eller prestation.
3. ERBJUDANDE
Lämnade offerter gäller där inget annat angivits i 6
veckor från offertdatum.
4. PRIS
Lämnade priser är, om inte annat följer av det
offererade, i svenska kronor exkl. moms, emballage, pallar och eventuella andra avgifter
och arvoden och har för övrigt lämnats med
förbehållet att det inte före leverans sker ändringar
i kostnader utanför VEKSØ A/S’ kontroll bl.a. varje
valutakursändring, reglering av momssatser, andra
offentliga utgifter eller väsentliga ändringar i kostnaden för arbetskraft eller material eller andra kostnader för leverantörer, vilket i sådant fall berättigar
VEKSØ A/S att före leverans skriftligt reglera det erbjudna priset på motsvarande sätt. I den omfattning
som frakt, försäkring, tull och andra liknande kostnader ev. ingår i det lämnade priset gäller samma
beträffande dessa kostnader. Köparen står för kostnader med anledning av ändring av beställning, vilket
önskas av köpare eller beror på dennes förhållanden
eller instruktion, bl.a. bristande överlämnande av
nödvändiga upplysningar.
5. LEVERANS
Lämnade priser omfattar enbart transportkostnader i den omfattning detta uttryckligen framgår
av offerten eller orderbekräftelsen. Överenskommelse om leverans till arbetsplats eller annat leveransställe har lämnats under förutsättning att det
finns lossningsmöjlighet för lastbil. Har man inte
kommit överens om frakt sker leverans från fabrik
från VEKSØ A/S’ relevanta lager i Taulov under
förutsättning att inget annat har överenskommits. Ansvar för varorna övergår till köpare vid
leverans eller vid överlämnande till självständigt
arbetande åkare. Om det i orderbekräftelsen har
anförts ett konkret datum som leveranstidpunkt
anses leverans som rättidig om leveransen sker
under perioden från en vardag före till en vardag
efter det angivna datumet. Har en bestämd vecka
angivits som leveranstidpunkt anses leverans som
rättidig om leveransen sker under perioden från
tre vardagar före till tre vardagar efter den angivna veckan. Detta gäller dock inte om det i orderbekräftelsen har angivits att leveransterminen
ligger fast. Skulle det hända att det blir stopp
eller inskränkning i driften hos VEKSØ A/S’ leverantörer eller att leveransen från dessa försenas
utan att detta beror på VEKSØ A/S’ situation är
VEKSØ A/S berättigat att uppskjuta en orders
effektuering i den omfattning detta är nödvändigt
på grund av leverantörens situation.
6. MONTERING
Om montering har avtalats förutsätts att detta
kan verkställas genast efter leverans och att
det kan ske i en följd. VEKSØ A/S är dock berättigat att utföra montering vid flera tillfällen om
detta anses lämpligt. Om VEKSØ A/S’ medarbe-

tare påförs väntetid, merarbete eller extra körning
på grund av köparens förhållanden bl.a. brist på
färdigställande av arbetsplatsen, faktureras separat
för detta. Monteringsarbete omfattar inte bortforsling av jord, återetablering av beläggning m.m.
Allt grävningsarbete sker på byggherrens ansvar.
Vid montering på material bl.a. golv, väggar m.m.
är det byggherrens ansvar att dessa material håller
rätt hållfasthet liksom att en eventuell skada på
dessa material ej är VEKSØ A/S’ ansvar. Skall det
tas hänsyn till särskilda förhållanden vid montering skall information lämnas om detta vid offertlämnande och de verkliga, speciella förhållandena
framgå av orderbekräftelsen.
7. EMBALLAGE
Köparen faktureras för emballage i form av pallar, pallramar och liknande. VEKSØ A/S återbetalar
belopp som betalats för emballage om emballaget
levereras åter i samma skick som vid leveransen.
8. FORCE MAJEURE
I händelse av force majeure, varvid avses strejk,
lockout, eldsvåda, översvämning, större maskinskador,
in- och utförselförbud, förseningar vilket VEKSØ
A/S inte rår över är VEKSØ A/S berättigat att
senarelägga eller annullera en orders effektuering.
Köparen kan varken i händelse av uppskjuten
effektuering eller annullering kräva skadestånd
eller framställa något krav i övrigt mot VEKSØ A/S.
9. BRISTER
Vid leverans skall köparen genast utföra en sådan undersökning av det sålda som god affärssed kräver. Reklamation beträffande brister som
uppkommit eller borde ha upptäckts vid denna
genomgång skall ske senast 8 dagar efter varans mottagande. En reklamation skall översändas
skriftligt och innehålla en noggrann beskrivning
av vari felet eller bristen består. Reklamation för
delleverans berättigar inte till annullering av restordern. VEKSØ A/S har rätt att antingen avhjälpa
bristen, byta ut de bristfälliga varorna eller erbjuda en lämpligt sänkning av köpesumman. VEKSØ
A/S’ ansvar för brister omfattar inte fel och brister
som har uppstått till följd av ingrepp och/eller
ändringar av det sålda företaget av tredje part,
naturlig slitage, felaktig eller vårdslös behandling,
överbelastning samt åsidosättande av de medföljande monterings-/bruksanvisningarna. VEKSØ A/S’
ansvar omfattar endast brister på vilka det reklamerats inom ett år från den dag då leverans ägde rum.
10. GARANTI
1 års garanti för fabrikationsfel lämnas på alla
leveranser. Då VEKSØ A/S använder underleverantörer gäller garantin från underleverantörens
överlämnande till VEKSØ A/S. VEKSØ A/S’ garanti
för underleverantörens arbete är inte mer omfattande än underleverantörens garanti gentemot
VEKSØ A/S. VEKSØ A/S har accepterat den av
Byggnadsstyrelsen formulerade byggnadsleveransklausulen (5 års garanti) vid direkta och indirekta leveranser till offentliga myndigheter.
11. PRODUKTANSVAR
I händelse av att de levererade varorna vållar
skada eller förlust är VEKSØ A/S’ ansvar begränsat på följande sätt: (i) För skador på saker (lösöre
och fast egendom) är VEKSØ A/S’ ansvar begränsat
till värdet av de defekta varorna, dock maximalt
DKK 500 000 per skadetillfälle. (ii) För personskada är VEKSØ A/S’ ansvar begränsat till DKK 1
000 000 per skadetillfälle. VEKSØ A/S’ totala ansvar för ett skadetillfälle kan i inget fall överstiga
DKK 5 000 000. VEKSØ A/S har inte ansvar för
skador på fastighet som beror på det som levererats efter färdigställande och under den tid
det är i köparens besittning. VEKSØ A/S har inte
heller ansvar för skada på produkter som har tillverkats av köparen eller på produkter som köpa-

rens produkter utgör en komponent i/integrerad
del av. Köparen skall hålla VEKSØ A/S skadefritt i
den omfattning VEKSØ A/S gentemot tredje part
ålägges ansvar för skada och förlust som VEKSØ
A/S enligt dessa regler inte har ansvar för gentemot köparen.
12. BETALNING
Betalningsvillkor är 14 dagar netto om inte annat
framgår av orderbekräftelsen. Vid överskridande
av förfallodagen påläggs fakturabeloppet 2 % per
påbörjat månad samt en administra-tionsavgift.
Vi förbehåller oss rätten att ändra räntesatsen om
diskontoräntesatsen ändras. Köparen är inte berättigad att avräkna eventuella motkrav mot VEKSØ A/S
vilka inte skriftligen godkänts av VEKSØ A/S och har
inte rätt att kvarhålla någon del av köpesumman på
grund av motkrav av någon art.
13. ANSVARSBEGRÄNSNING
Ett ersättningskrav gentemot VEKSØ A/S kan inte
överstiga fakturabeloppet för det sålda föremålet.
VEKSØ A/S ansvarar inte för driftsförlust, minskad
vinst eller andra indirekta förluster med anledning
av avtalet bl.a. indirekta förluster som uppstår till
följd av försening eller brister på det som sålts.
14. SÄRSKILD OM BELYSNINGSPRODUKTER
Innehållet av dessa försäljnings- och leveransvillkor
kan även användas vid VEKSØ A/S’ leveranser av
belysningsprodukter men utöver detta gäller följande särskilda villkor.
För leveranser av högfrekvenskopplingar gäller följande:
- att vad angår produktionsfel ersätter eller utbyter VEKSØ A/S normalt sådana HF-kopplingar upp
till 1 år från leverans efter accept från komponentleverantören, men kostnader för utbytet täcks
varken av komponentleverantören eller VEKSØ
A/S, varför installatören i sin prissättning måste
kalkylera med att det kommer att finnas ett förväntat utfall och - att vad angår fel vid projektering och installation är både komponentleverantören och VEKSØ A/S utan ansvar.
Beträffande leveranser med monterade stickproppar:
VEKSØ A/S företar normalt endast leveranser av belysningsprodukter utan stickproppar.
Om VEKSØ A/S undantagsvis åtar sig en leverans med stickpropp gäller – ut över de allmänna
ansvarsbegränsningarna i dessa försäljnings- och
leveransvillkor – den ansvarsbegränsningen att
VEKSØ A/S är utan ansvar för vilken tänkbar art av
förlust som uppstår till följd av armaturens tillkoppling till ledningsnätet.
15. ÄGANDERÄTT
VEKSØ A/S förbehåller sig äganderätten till det
sålda till dess att hela köpesumman, även obetalda
belopp för transport, montering, räntor och andra
kostnader, har betalats. Äganderättsförbehållet påverkar inte ansvarsövergången.
16. DOMSTOL OCH VAL AV LAG
Som domstol för varje tvist som uppstår av detta
avtal, har avtalats VEKSØ A/S’ hemort med domstol
i Kolding. Dansk rätt äger tillämpning vid beslut av
alla tvister mellan parterna.
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