Salgs- og Leveringsbetingelser for Wet Wipe A/S
1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverance, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2. Tilbud og accept
Sælgers tilbud og salgsmateriale er foreløbig. Aftale er først indgået, når sælger fremsender ordrebekræftelse eller sælgers effektuering af
ordren.
3. Priser
Sælgers priser er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, gebyrer og afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser uden varsel.
4. Ordrebekræftelse
Da ordrer normalt leveres fra lager, fremsendes normalt ikke ordrebekræftelse. Følgeseddel og faktura er derfor ordrebekræftelser.
5. Annulering Af ordrer
Annulering af ordrer på varer skal ske skriftligt. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere afholdte annuleringsomkostninger.
6. Betalingsbetingelser
Betaling skal ske til den dato, der fremgår af fakturaen. Ved betaling senere end fastsat dato forbeholder sælger sig ret til at tillægge renter på
2 % pr. påbegyndt måned. Rykkerskrivelser tillægges et gebyr på 250,00 Kr.
7. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.
8. Videresalg
Hvis sælger har givet køber skriftlig tilladelse til at videresælge produkterne, skal det ske på samme vilkår, som hvis det var sælger, der
videresolgte produkterne til købers kunder.
9. Levering
Levering er normalt inden for 2 arbejdsdage efter accept af ordren. Hvis en leverance afviger fra det ordrede skal køber inden 5 dage meddele
dette til sælger, idet sælgers ordrebekræftelse eller faktura ellers er gældende. Levering sker med fragtmand og transportomkostninger
viderefaktureres til køber, medmindre andet er aftalt.
Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn. Sælger informerer hurtigst muligt køber ved forsinkelser i leveringen.
I vinterhalvåret kan transporter over week-ender og helligdage blive 1 eller flere dage senere for at sikre at varerne ikke beskadiges af vejrlig
mv.
Levering er ab Vallensbæk, medmindre andet er aftalt.
10. Emballage
Levering er normalt incl. emballage medmindre andet er aftalt.
11. Reklamation
Ved modtagelse af enhver form for varer leveret af sælger, er kunden forpligtet til uden ugrundet ophold og senest inden for de første 8
kalenderdage at undersøge denne. Reklamation efter dette tidspunkt, og som følge af forhold der kunne have være konstateret inden 8
kalenderdage accepteres ikke. I øvrigt gælder købelovens regler for reklamationsfrist mellem erhvervsdrivende i enhver henseende.
Transportskader skal meldes straks ved modtagelse af varerne og over for både sælger og transportør, idet de ellers er sælger
uvedkommende.
12. Produktinformation
Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra sælger eller en af sælgers forretningsforbindelser, herunder information om tekniske
data – er at betragte som orienterende og kun forpligtende i det omfang sælger henviser til det specifikt. Specifikke krav fra køber er kun
bindende i det omfang de er skriftligt bekræftet af sælger.
På www.wet-wipe.dk findes altid de sidste versioner af produktinformationer fra sælger.
13. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting eller person, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller
forsømmelse begået af sælger eller sælgers ansatte. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
økonomisk konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber på grund af produktskade, skal køber straks og uden
ubegrundet ophold skriftligt underrette sælger herom. Køber forpligter sig ved videresalg at kunne spore produkterne til sine slutkunder, idet
sælger ellers tager forbehold for produktansvar.
14. Returnering
Leverede varer tages kun retur, såfremt det er skriftligt aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering
af returnerede varer, at disse er kurante, herunder med minimum 12 måneders restholdbarhed, er ubeskadigede og i original ubrudt
emballage.
15. Force Majeur
Sælger er ikke erstatningspligtig over for køber for tab, der hidrøre fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller i
væsentlig grad fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse opstår efter et tilbuds fremsendelse eller en aftales indgåelse og ligger uden for
sælgers kontrol, herunder indtrædelse af Force Majeur situationer hos underleverandøre.
16. Tvister
Tvister i henhold til ovenstående betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i København som værneting.
Wet Wipe A/S
Ver.1
Februar 2013

