Salgs- og leveringsbetingelser for Danfo Trading

1. Anvendelsesområde
1.1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg og levering af Danfo Trading’s produkter i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.
1.2. Betingelserne finder anvendelse ved levering af såvel standardhytter som specialtilvirkede hytter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse betingelser eller er aftalt mellem
Danfo Trading og køber.
1.3. Disse betingelser er også gældende i forbrugerkøb med de begrænsninger, der følger af
ufravigelige lovbestemmelser på området.

2. Tilbud
2.1. I mangel af anden angivelse er tilbud bindende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret.
2.2. Transport og samling af det købte er ikke omfattet af tilbudsprisen.

3. Ordrebekræftelse og afbestilling
3.1. Standardhytter:
En aftale om køb af en standardhytte er bindende, når parterne har indgået købsaftale, idet
det dog er en betingelse fra Danfo Tradings side, at køber har foretaget rettidig indbetaling
som anført i pkt. 6.1 og 6.2.
3.2. Specialtilvirkede hytter:
En aftale om køb af en specialtilvirket hytte er dog først bindende, når køber ydermere med
sin underskrift endeligt har godkendt den tegning, der vederlagsfrit udarbejdes af Danfo Tradings leverandør.
3.3. Køber kan ikke, uanset årsag, afbestille en hytte, når tilvirkningen er gået i gang.

4. Angivelser og teknisk dokumentation
4.1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, samt tekniske
og andre data i Danfo Tradings markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter,
cirkulærer, annoncer og billedmateriale m.v., er alene vejledende.
4.2. Al teknisk dokumentation som overlades køber, forbliver Danfo Tradings ejendom.
4.3. Teknisk dokumentation må ikke uden samtykke fra Danfo Trading anvendes til andet end
det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden Danfo Tradings skriftlige samtykke
kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.
4.4. Såfremt køber ikke accepterer Danfo Tradings tilbud, skal teknisk dokumentation som
måtte være kommet frem til køber, returneres til Danfo Trading.

5. Transportomkostninger og risikoens overgang
5.1. Danfo Trading bærer risici forbundet med transport af det købte til leveringsadressen.
Når det købte er leveret til køber, overgår risikoen for det købtes hændelige undergang eller
beskadigelse til køber.
5.2. Køber betaler omkostninger forbundet med transport af det købte, medmindre parterne
skriftligt har aftalt andet.
5.3. Pkt. 5.1 og 5.2 finder også anvendelse, hvor levering finder sted direkte fra Danfo Tradings underleverandør.

6. Fakturering og betaling
6.1. Fakturering fra Danfo Trading vil, hvis ikke anden skriftlig aftale foreligger, ske som følger:
1.
2.

30 % ved købers bestilling
70 % ved det købtes levering

6.2. Det købte bestilles først, når rate 1 på 30 % er registreret hos Danfo Trading.
6.3. Det købte leveres først, når rate 2 på 70 % er registreret hos Danfo Trading, medmindre
parterne har aftalt, at det købte leveres mod overgivelse af bankcheck, lydende på betaling af
restbeløbet, til chaufføren, eller mod forevisning af kvittering for, at restbeløbet er betalt til
Danfo Tradings konto i bank eller pengeinstitut.
6.4. Raterne forfalder til betaling 7 dage efter fakturering.
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6.5. Betaler køber ikke rettidigt, hvorved forstås, at beløbet ikke senest på den foran angivne
frist er indgået på Danfo Tradings konto, skal køber betale morarenter, rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til renteloven.
6.6. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er Danfo Tradings forretningssted, medmindre andet følger af parternes aftale.

7. Ejendomsforbehold
7.1. Det købte inklusiv alt tilhørende forbliver Danfo Tradings ejendom, indtil købesummen er
fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger
af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af Danfo Trading anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

8. Forsinkelse
8.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivet leveringstidspunkt fastsat efter bedste
skøn.
8.2. Er Danfo Trading af den opfattelse, at det aftalte leveringstidspunkt ikke kan overholdes,
skal han snarest muligt give køber skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet
tidspunkt.
8.3. Danfo Trading påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af
overskridelse af leveringstiderne. Såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig, er køber dog
berettiget til at annullere ordren.

9. Købers undersøgelsespligt
9.1. Køber er forpligtet til at undersøge det købte grundigt senest 3 måneder efter levering.
9.2. Undlader køber at undersøge det købte, kan han ikke påberåbe sig mangler, der ville
være opdaget ved en sådan undersøgelse.

10. Mangler og ansvarsregulering
10.1. Danfo Trading yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl (mangler).
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10.2. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt senest 2 måneder efter, at manglen er konstateret. Danfo Trading kan kræve, at køber for egen regning fremsender eventuelle mangelfulde dele til Danfo Trading for inspektion. I forbrugerkøb er Danfo Trading dog forpligtet til
selv at bekoste frem- og tilbagetransport, hvis de mangelfulde dele er af en sådan størrelse,
at de ikke kan transporteres i en almindelig personbil. Danfo Trading forpligter sig til i en periode på 2 år efter leveringstidspunktet, inden rimelig tid, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, hvis køber rettidigt dokumenterer, at der foreligger mangler ved den leverede salgsgenstand.
10.3. Danfo Trading kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.
10.4. Danfo Tradings forpligtelser efter pkt. 10.1 og 10.2 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen
skyldes, at det købte ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med
Danfo Tradings forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig opsætning, samling, behandling
eller brug, eller ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Danfo Tradings skriftlige samtykke.
10.5. Danfo Tradings forpligtelser efter pkt. 10.1 og 10.2 omfatter ikke tilfælde, som skyldes
følgende: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne
ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre
forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller
forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder.
10.6. Danfo Tradings erstatningsansvar kan aldrig overstige mere end den del af den aftalte
købesum, som modsvarer den del af leverancen, der er mangelfuld.
10.7. Danfo Trading kan aldrig pålægges at erstatte købers indirekte tab forårsaget af nogen
form for mangler eller forsinkelse for så vidt angår det købte og dettes levering.
10.8. Pkt. 10.6 og 10.7 finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af
skader som skyldes simpel uagtsomhed hos Danfo Trading eller dennes ansatte.

11. Tilladelser
11.1. Køber er gjort opmærksom på, at der i henhold til lovgivning, lokalplaner, privatretlige
servitutter eller andet kan være begrænsninger i købers ret til at placere det købte på grunden.
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11.2. Køber har det fulde ansvar for, at de for leverancens gennemførelse og for opstilling,
placering og brug af det købte fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.
11.3. Danfo Trading påtager sig ingen rådgivningsforpligtelse for så vidt angår købers indhentelse af de fornødne tilladelser.

12. Lovvalg og værneting
12.1. Tvistigheder i anledning af købsaftalen eller disse salgs- og leveringsbetingelser skal
afgøres efter dansk ret ved en dansk domstol.
--------
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