SolData Instruments
almindelige salgs- og leveringsbetingelser
(gældende, hvis ikke andet aftales på forhånd)
1.

Tilbud

Tilbud er normalt gældende i 60 dage. Der tages
forbehold for fejl i det skrevne tilbud, således at
tilbudet først er bindende ved afgivelsen af en
skriftlig ordrebekræftelse. Ved “skriftlig” menes
som brev , telefax eller e-ma il.

2.

Leveringsomfang

a) Leverancen omfatter kun de i tilbudet eller
ordrebekræftelsen specifikt nævnte produkter og
ydelser.
b) Data i prospekter og på tegninger eller hjemmesiden og lignende er således kun retningsgivende og ik ke binden de for SolDa ta Instrume nts
v/Frank Bason (S olData).
c) Enhver bestilling udføres under forbehold af
evt. importbevilling, strejke, transportuheld,
lockout og force majeure, herunder materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende
vanskeligheder, som enten ikke kan afhjæ lpes,
eller kun kan afhjælpes med uforholdsmæssigt
store omkostninger. SolData skal give besked
snarest m uligt, nå r sådan ne forho ld opstå r.

3.

Levering

Levering sker fra vores virksomhed i Silkeborg.
SolDa ta væl ger forsen delsesm etode m edm indre
andet er aftalt. Det er kundens opgave at forlange
transportforsikring, hvis dette ønskes.

4.

Emballage

SolData emballerer alle varer. Kunden betaler et
mindre beløb til dækning af emballage- og faktureringsomkostninger. Emballagen tages kun
retur, hvis der er forudgående aftale.

5.

Priser

Priser opg ives i dan ske kron er (DKK ) eller i Euro
(EUR). Ved salg til Australien, Storbritanien og
USA kan priser opgives og faktureres i AUD, GBP
eller USD. Som hovedregel skal alle handler med
udlandet afregnes i EUR eller DKK. Ved pengeoverførsler skal bankgebyr betales af køber, dog
ved betaling fra udlandet kan de deles af køber og
SolData.

6.

Betalingsbetingelser

For velke ndte virk somh eder og in stitution er i
Danmark vil betalingsfristen normalt være 30
dage netto kontan t. I andre tilfælde, som f.eks.

ved salg til private, skal der betales forud, eller der
skal betales med kortere betalingsfrist. Falder betalinger ikke rettidigt, kan betalingsfristen afkortes
for senere le verance r.
Morarenter og gebyr, som angivet på fakturaen,
beregnes pr. påbegyndte måned ved for sen betaling fra den i fakturaen an førte sidste
betalingsdag.
Betaling ved modregning kan kun ske med modkrav som SolData i forve jen har ane rkendt.

7.

Returnering

a) Returnering af standa rdvarer (lagervarer) i
ubrugt og ubeskadiget stand i ubrudt emballage
kan finde sted efter forudgående aftale herom og
kun inden for 30 dage af leveringen. Efter SolDatas
godkendelse af varens stand krediteres køber for
fakturabeløbet, dog maksimum dagspris minus
rimelig e returtag nings omko stning er.
b) Spe cielt hjem skaffede varer tag es ikke retu r,
med mind re ande n aftale fo religger.

8.

Fejl, mangler og reklamation

a) Reklamationer over åbenlyse fejl og mangler
skal ske s enest 1 4 dag e efter leverin gsdato en.
b) Købers ret til at reklamere over andre mangler
forældes, hvis der ikke gøres krav gæ ldende senest
ét år efter varens overtagelse af køber. Fejl og
mangler, der kan tilskrives SolData, og hvor varen
sendes retur til SolData for kundens egen regning,
afhjælpes eller erstattes efter SolDatas valg ved
reparation, ombytning, omlevering eller tilbagebetaling af købesummen eksklusiv porto. Et det
nødven digt at foretage rep arationer på ste det,
debiteres køber for rejse- og opholdsudgifter samt
hjælpem idler og specia lværktøjer he rtil.
c) Bortset for det i punkt 8 (b) nævnte afhjælpningsansvar, har SolData intet ansvar for kundens
tab ved sådanne fejl og mangler. SolData hæfter
således aldrig for driftstab eller anden form for
direkte eller indirekte tab.
d) Garan tien gæld er aldrig som følge af naturlig
slid og overlast, anvendelse af uegnende vedligeholdelsesmaterialer, mangelfuld pasning, påvirkninger af atmosfæriske storme (lyn, mm.), tilsidesættelse af brugervejledninger. Reklamationer kan
ikke frem sættes overfor So lData, n år andre leverandører ha r udført installation af udstyret.

9.

Produktansvar

a) Købers ret til at gøre produktansvar gældende
over for SolData ophører, når kunden efter varens
modta gelse vurde rer, at udstyret kan opfylde sit
formål , og tage r varen i b rug.
b) SolD ata hæ fter aldrig fo r driftstab e ller and re
direkte eller indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere hæfter SolData ej heller for
udgifter til genetablering af ødelagte data.
c) Såfremt produktansvar gøres gældende over for
SolData af tredje part og de r pålægg es SolData
erstatningspligt i videre omfang, end hvad der
følger af reglerne i punkt 9(a) og (b), skal køber
friholde S olData for det vide regåen de ans var.
Køber frihold er ligeledes So lData for påla gte
erstatningskrav for driftstab, avancetab eller
andre direkte eller indirekte tab til tredje part.
d) SolData og køber er begge forpligtet til at lade
sig inddrage i en retssag ved den domstol, som
behan dler et ersta tnings krav, rejst a f tredje pa rt
m o d én a f d e m .

10.

Ejendomsret

a) SolDa ta beholde r ejendom sretten og an dre rettigheder til alt materiale såsom tekniske beskrivelser, tegn inger, bi lleder, pro spekter, m odeller,
mm. udleveret til kunden som bilag til tilbud
og/eller le verance r.
Materialer af denne art er udelukkende til brug for
køber og må aldrig misbruges, f.eks. ved kopiering
eller overdragelse til tredje part. Materialet skal
tilbageleveres, såfremt SolData stiller krav herom.
b) Tilsvarende gælder ved SolDatas levering af
software , regnea rk, beregn inger elle r andre
teknisk e inform ationer.
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