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HANDELSVILLKOR
Försäljnings- och leveransvillkor

D3 System A/S levererar i enlighet med de Allmänna leveransbestämmelser NLM 94, med
nedanstående anmärkningar som har företräde framför de Allmänna leveransbestämmelser NLM
94.
ERBJUDANDEN är giltiga i 4 veckor, om inget annat anges skriftligen, och vi tillåter mellanliggande
försäljning.
PRISERNA är exklusive moms och skatter, och köparen är fram till leveransen skyldig att acceptera
prisändringar på grund av dokumenterade förändringar i växelkurser, skatter och materialpriser.
BETALNINGSVILLKOREN är nettokontant vid avsändning om inget annat avtalats.
FÖRSENAD BETALNING. Om betalningsfristen överskrids debiteras 2,5 % av fakturabeloppet per
påbörjad månad från förfallodagen till dess att betalning sker.
EGENDOM. D3 System A/S förbehåller sig äganderätten till de levererade varorna tills hela
köpeskillingen plus eventuella räntor och kostnader har betalats i sin helhet.
LEVERANSEN är EXW/DDU. Frakt, förpackning och försäkring faktureras köparen om inget annat
avtalats.
Det är köparens ansvar att begära relevant teknisk information (NLM 94 punkterna 5 och 11).
LEVERANSTIDEN bestäms av den slutliga orderbekräftelsen efter eget gottfinnande. En försening
på 14 dagar anses vara en snabb leverans. Försening (NLM 94 punkt 45) ger inte köparen rätt till
ersättning för extra kostnader.
AVBESTÄLLNING OCH ÅTERLÄMNING kan endast ske genom ett skriftligt förhandsavtal och mot
en avgift på minst 15 % av det fakturerade beloppet. Vid förseningar och fel (NLM 94 punkterna 48
och 62) kan avtalet endast hävas om säljaren kan häva köpet hos tillverkaren.
KONVENTIONELLA ANBUD OCH ERSÄTTNING (NLM 94 punkterna 47, 48 och 62) kan endast
åberopas om ett separat tilläggsavtal har slutits i detta syfte. D3 System A/S ansvarar inte för
följdskador, oavsett orsak, och ansvarar inte för indirekta skador.
GARANTI för fel täcker en period på 1 år efter köpet. En utökad garanti ska endast omfatta
reparation av defekta delar. Begagnade maskiner och begagnade produkter säljs utan garanti, om
inget annat anges i orderbekräftelsen.
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