Salgs- og leveringsbetingelser
for Vatech 2000 Aps.
§1 TILBUD OG ORDRER:
Tilbud fra Vatech 2000 ApS (Vatech) er uden forbindende, med mindre
andet er skriftligt accepteret. Ordrer er kun bindende for os, såfremt vi ved
modtagelse af endelig, specificeret ordre har varen til disposition, eller kan
fremskaffe den til de priser og under de betingelser vi har kalkuleret med
og således lagt til grund for tilbuddet - selv om disse betingelser måtte være
køberen ubekendt. Endvidere skal ordren være skriftligt bekræftet af Vatech.
§2 BETALINGSBETINGELSER:
Ved betaling senere end forfaldsdato beregnes morarenter p.t. på 1,25% pr.
påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis bagud.
§3 PRISER:
Varernes pris skal være Vatech’s opgivne pris eller, såfremt ingen pris er
opgivet (eller den opgivne pris ikke længere er gældende), den pris, der er
opført i den af Vatech offentliggjorte prisliste, som var gældende på datoen
for accept af ordren.

materialefejl ved de leverede varer eller fejlagtigt udførte arbejdsydelser.
Køber skal, straks efter leveringen, foretage en rimelig undersøgelse af
leverancen.
Køber kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved en
sådan undersøgelse, medmindre køber godtgør, at Vatech har modtaget
skriftlig reklamation senest 8 dage efter levering.
Mangler, der ikke kunne opdages ved en undersøgelse som ovenfor nævnt,
kan køber ikke påberåbe sig, medmindre Vatech har modtaget skriftlig
reklamation inden 1 år efter leveringen.
Køber har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne, foretaget snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering.
Vatech betinger omlevering af, at køber returnerer de defekte dele.
Vatech er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller
lignende indirekte tab som følge af manglerne.

Vatech forbeholder sig ret til ved underretning af køber når som helst
før afsendelse at forhøje varernes pris, så den afspejler enhver stigning i
Vatech’s omkostninger, der skyldes faktorer, som ligger uden for Vatech’s
kontrol (som for eksempel valutakurssvingninger, valutareguleringer, toldeller afgiftsændringer, betydelige stigninger i arbejdsløn, materialeomkostninger eller andre fremstillingsomkostninger), ændringer i leveringsdata,
mængder eller specifikationer for varerne foretaget på købers anmodning
eller forsinkelser forårsaget af købers anvisninger eller købers undladelse af
at give Vatech fyldestgørende oplysninger eller anvisninger.

§8 PRODUKTANSVAR:
Vatech er ikke ansvarlig for forurening af eller igennem luft, jord eller vand
samt derved forvoldt skade på ting, der anvendes erhvervsmæssigt.

Priserne er eksklusive importtold, moms og andre skatter og afgifter, som
kan blive pålagt varerne.

Vatech påtager sig ikke ansvar for skade på ting, for så vidt den solgte vare
bliver brugt til, indføjes i eller er en del af et andet færdigt produkt, som
anvendes ved drift af luftfartøj eller ved off-shore installationer.

§4 LEVERING & FORSENDELSE:
Alle leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker.
Leveringstider er ansat efter vores bedste skøn, men Vatech påtager sig
ingen forpligtelser med hensyn til nøjagtig overholdelse af den bekræftede
eller ønskede leveringstid.
Levering sker ab Middelfart, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Vatech kan efter kundens anmodning arrangere transporten for kundens
regning og risiko til enhver destination, hvortil der kan benyttes bane, skib,
lastbil eller fly.
§5 ANNULLERING OG RETURNERING:
Annullering af en ordre kan kun ske med skriftlig aftale mellem Vatech og
kunden. Endvidere forbeholder Vatech sig ret til at debitere kunden alle
omkostninger, som måtte påføres Vatech som følge af kundens ønske om
annullering.
Returnering kan ikke påregnes tilladt senere end 3 måneder efter levering,
og kunden kan ikke påregne at blive krediteret mere end 70% af den
debiterede værdi. Enhver returnering skal være påført oprindeligt fakturanummer og leveringstidspunkt. Der tillades aldrig returnering af specialprodukter, produkter som er specialfremstillet til den pågældende kunde eller
produkter, hvor der er foretaget specifikationsændringer. Returnering af
produkter til Vatech sker for kundens regning og risiko.
§6 EMBALLERING:
Emballagen tages ikke retur, hvor den er indregnet i prisen, specialfremstillet til den pågældende leverance, eller hvor der er tale om engangsemballering. Emballage, der debiteres særskilt, tages kun retur mod forudgående
aftale og senest 3 mdr. efter leveringstidspunktet.
§7 MANGELANSVAR:
Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og

Vatech er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som opstår
medens den solgte vare er i købers besiddelse. Vatech er ej heller ansvarlig
for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori
den solgte vare indgår, herunder fast ejendom eller som den solgte vare
anvendes til fremstilling, behandling eller forarbejdning af.

Vatech er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Vatech måtte blive pålagt
produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at holde Vatech
skadesløs i samme omfang, som Vatech’s ansvar er begrænset i det foregående. Disse begrænsninger i Vatech’s ansvar gælder dog ikke, hvis skaden
som groft uagtsom kan tilregnes en person, som Vatech bærer ansvaret for.
Hvis trediemand fremsætter krav mod Vatech eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf, eller hvis en af parterne får formodning
om, at et krav kan blive rejst, skal vedkommende straks underrette den
anden part.
§9 FORBEHOLD (FORCE MAJEURE):
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
Vatech i at opfylde en kontrakt eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder,
undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger,
beslaglæggelser, valutarestriktioner, im- eller exportforbud, strejke, lock-out
eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter udenfor Vatech’s herredømme, hvad enten de gør sig gældende hos Vatech eller hos Vatech’s
leverandør.
§10 VÆRNETING & LOVVALG:
Enhver uoverenstemmelse, der måtte opstå mellem Vatech og kunden skal
endeligt og bindende for begge parter afgøres af Sø- og Handelsretten i
Danmark, i overenstemmelse med dansk ret - med mindre anden skriftlig
aftale forefindes.
Skulle en eller flere af ovennævnte bestemmelser blive tilsidesat helt eller
delvist ved en domstolsafgørelse eller ved ændring af lovgivningen, betyder
dette ikke, at salgs- og leveringsbetingelserne bortfalder i deres helhed,
men at de ændres i overenstemmelse med domstolsafgørelsen og/eller
lovændringen.
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