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§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. I tilfælde hvor
ordregiveren foreskriver andre betingelser i sin ordre, er JC Engineering ApS ikke forpligtiget af disse, selvom vi antager ordren uden
udtrykkelig at afvise disse betingelser. Afvigelser fra vore salgs- og leveringsbetingelser er således kun gyldige, såfremt vi skriftligt
har erklæret os indforstået hermed.
§ 2. PRIS
Priserne er beregnet ab fabrik, excl. emballage hvor andet ikke er nævnt.
JC Engineering ApS forbeholder dog ret til prisændringer i forbindelse med nye toldsatser og forhøjelse af priser fra leverandør. Dette
gælder også for afgivne tilbud samt bekræftede ordrer til senere levering.
§ 3. Leveringstid
Som leveringstid gælder kun den af os bekræftede leveringsuge i henhold til vor ordrebekræftelse.
En fast leveringstid kan først gives den dato de fuldstændige oplysninger angående leverancen er os i hænde.
Leveringstiden anses for at være overholdt hvis varerne leveres i den angivne leveringsuge. Dog tages forbehold for force majeure
samt andre uforudsete begivenheder, som forsinket levering fra underleverandør og forstyrrelser i produktionen hos vor leverandør.
Under sådanne forhold forpligtiger vi os til omgående at give køber besked om forsinkelsen.
Såfremt sådanne forhold opstår, som vanskeliggør eller umuligør levering, er vi berettiget til helt eller delvis efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning.
§ 4. FORSENDELSE
Forsendelse sker for købers regning og risiko til bestemmelssted. Valget af forsendelsesmetode forbliver vort. Hvis køber ønsker en
alternativ forsendelsesmetode er det for købers regning.
Eventuelle reklamationer må skriftligt fremsendes inden 14 dage fra faktura dato.
§ 5. BETALING
Vore almindelige betalingsbetingelser er 14 dage regnet fra fakturadato, med mindre andre betalingsbetingelser fremgår af fakturaen
eller er skriftligt fremsendt. Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder vi os ret til at kræve 1,5% rente pr påbegyndt måned af
den til enhver tid værende saldo.
Tilbageholdelse af betaling på grund af et modkrav fra købers side er udelukket. Dette gælder også selvom køber gør indsigelse mod
forsendelse eller mangelfuld levering.
§ 6. EJENDOMSFORHOLD
De leverede varer forbliver vores ejendom indtil betaling har fundet sted. Ved misligholdelse af aftalte betalingsfrister forbeholder vi
os ret til at forlange varerne udleveret.
§ 7. GARANTI
Produkter der som følge af mangler er eller bliver ubrugelige på grund af påviselige materiale- eller fabrikationsfejl, ombyttes eller
repareres uden omkostning for køber. For at kontrollere reklamationens rigtighed, skal sådanne produkter, eller dele heraf, tilbagesendes til undersøgelse.
Køber afholder alle udbedringsudgifter hvor andet ikke udtrykkeligt er nævnt i ordrebekræftelse, det vil sige udgifter til afmontering,
forsendelse, genmontering, opstart m.v.
Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Garantiperioden udgår 12 måneder fra fakturadato.
Garantien gælder dog ikke sådanne skader og fejl der opstår på grund af dårlig pasning, overbelastning, fejlagtig smøremiddel, naturlig slid, fejlagtig montering eller andre årsager, der ligger udenfor vor kontrol.
For direkte eller indirekte tab, der pådrages køberen på grund af materiale- eller fabrikationsfejl påtager vi os ingen erstatningspligt.
Garantien bortfalder, såfremt køberen ikke har respekteret de aftalte betalingsbetingelser.
§ 8. TVISTLIGHEDER
Eventuelle retstvister mellem parterne afgøres endeligt efter dansk lov, efter JC Engineering ApS´s valg, ved Voldgiftsretten i København eller Sø og Handelsretten i København.
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