SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR JØNI Aabybro ApS
1. Indledning
Ethvert salg og enhver leverance fra Jøni Aabybro ApS sker på grundlag af
nedenstående salgs- og leveringsbetingelser,
medmindre andre vilkår er
skriftligt aftalt med køber. Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og
leveringsbetingelser, som måtte være anført i købers ordre eller lignende,
kræver skriftlig accept fra Jøni Aabybro ApS.
Jøni Aabybro ApS benævnes i det følgende sælger.
2. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.
Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som
følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af
ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte
leverance.

sælgers ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom
tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold
til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen er
forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod sælger på grundlag af en skade, som påstås
forårsaget af leverancen.
8. Ansvarsbegrænsning
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og/eller
tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køberen
måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance
eller lignende tab.
9. Force Majeure

3. Leveringstid
Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid
efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er
nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers
kundskab.

Sælgeren påtager sig ikke noget ansvar for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser
som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige
uroligheder,
regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lock out,
eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra
underleverandører og mangel på arbejdskraft.

Leveringstiden er en cirka angivelse og kan uden videre forlænges op til 2
uger, uden at dette medfører ansvar for sælger.

Køber har ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor
nævnt, hvis denne har varet i mere end 2 mdr.

Ved sælgers leveringsforsinkelse, er køber berettiget til at kræve erstatning
efter dansk rets almindelige erstatningsregler for eventuelle omkostninger som
følge af nødvendig dækningsleverance fra anden side. Sælger er derimod ikke
ansvarlig for driftstab og andre indirekte tab, som måtte være en følge af
forsinkelse.

10. Betaling
10% ved ordre, 40% ved igangsættelse af ordre, 50% ved levering.

Såfremt levering forhindres af forhold, som det ikke står i sælgerens magt at
afværge, herunder manglende eller utilstrækkelig levering fra sælgers
leverandører, udsættes leveringen uden ansvar for sælger, så længe hindringen
består, dog ikke ud over 3 måneder fra det oprindeligt aftalte
leveringstidspunkt.
Må leveringshindringen antages at ville vedvare i mere end 1 uge, har sælger
pligt til, uden ugrundet ophold, at give køber meddelelse herom, så snart
sælgeren bliver opmærksom på leveringshindringen.
5. Forsendelse
Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, er den normale leveringsform ”Ab
fabrik”/”ex works”.
I det omfang sælger foranstalter
særskilt forsendelsesgebyr.

varens forsendelse, beregner

Renter
Ved overskridelse af betalingsfristen ovenfor, er køber pligtig at svare
morarente af det forfaldne beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra sidste
rettidige betalingsdag at regne.
Sikkerhedsstillelse
I det omfang, der sker salg på kredit, kan sælger forlange, at køber stiller
tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.
Modregning
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger,
som ikke er skriftligt anerkendt af sælger.
11. Købers fordringshavemora
Undlader køber at modtage det købte på den aftale dag, eller har købers forhold
i øvrigt bevirket, at det købte ikke i rette tid er blevet overgivet i købers
besiddelse, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringerne
betinget betaling, som om levering havde fundet sted.

sælger sig

6. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte,
som ordentlig forretningsbrug kræver.
Såfremt køber vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet
med fejl eller mangler, skal køber straks give sælger skriftlig meddelelse herom
og anføre, hvori manglen består.
Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen
over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.

Sælgeren vil i tilfælde af købers fordringshavemora være berettiget til at
opbevare det købte for købers regning og risiko. Efter at sælger med en frist på
min. 14 dage skriftligt har opfordret køber til at tage skridt til modtagelse af det
købte, og uden at denne opfordring følges af køberen, er sælgeren berettiget til
at hæve aftalen og foretage dækningssalg samt i øvrigt gøre erstatningskrav
gældende mod køberen.
12. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen
med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.

Udbedring af reklamation skal foregå på JØNI værksted eller på andet efter
forudgående aftale.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller
tilbagetaget mod kreditering af den fulde købesum. Køber kan ikke overfor
sælger gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Dog kan køber kræve
erstatning, såfremt manglen skyldes grov uagtsomhed udvist af sælger eller
dennes ansatte.
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab eller andre
indirekte tab, som måtte være en følge af mangelfuld levering.
7. Produktansvar

13. Lovvalg
For så vidt angår tvister mellem sælger og udenlandske købere er det aftalt, at
dansk ret skal lægges til grund for tvisterne.
14. Værneting
Uoverensstemmelser mellem sælger og køber, som ikke kan forliges ad
forhandlingens vej, skal afgøres ved de almindelige domstole, idet værneting
for tvister mellem sælger og køber er retten i Aalborg Badehusvej 17, 9000
Aalborg.

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes
fejl eller forsømmelse begået af sælger.
Sælger er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det
bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af
sælger. Erstatningen kan aldrig overstige værdien af den leverance, hvori det
defekte produkt indgår, dog begrænset til DKK 500.000,00 incl. renter og
omkostninger.
Læst og tiltrådt af:
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af
nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køberen måtte
ifalde over for tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller
lignende tab.
I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand,
er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som
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