Försäljnings- och leveransvillkor Lampas A/S
1. GILTIGHET
1.1 Dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor (nedan kallade "Villkoren") gäller för alla erbjudanden, beställningar och leveranser från Lampas A/S, CVR nr. 41 96
93 93 (hädanefter "Företaget"), till alla kunder (nedan kallade "Köpare") (hädanefter
gemensamt "Parterna"), om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits. Bolaget är inte bundet av villkor som anges av Köparen, inklusive eventuella köpvillkor,
även om Bolaget inte har invänt mot sådana villkor.
2. PRODUKTINFORMATION OCH KONFIDENTIALITET: All information om vikt, mått
och kvalitet samt tekniska och andra uppgifter som förekommer i kataloger, prospekt
och annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och endast bindande i
den mån de uttryckligen ingår som en del av parternas avtal. Bolaget har även rätt att
ändra specifikationer om detta krävs för att följa gällande regler och lagkrav, inklusive
EU-förordningar, eller om ändringen inte påverkar kvalitet eller prestanda. Alla illustrationer, tekniska ritningar och broschyrer som tillhandahålls av Bolaget före eller efter avtalets ingående förblir Bolagets egendom och ska omedelbart återlämnas till
Bolaget på Bolagets begäran. Materialet i fråga ska behandlas med strikt konfidentialitet och får inte användas, kopieras eller förmedlas utan skriftlig överenskommelse
eller på annat sätt missbrukas. Köparen förbinder sig i övrigt att iaktta allmän tystnad
om varje ärende rörande Bolaget som Köparen får kännedom om till följd av den information som Parterna har utbytt i samband med Parternas handel.
3. ERBJUDANDE: Om Bolaget lämnar ett erbjudande som inte anger en särskild acceptfrist, förfaller erbjudandet automatiskt om accept inte har lämnats av Köparen
inom 30 dagar från erbjudandedatum.
4. PRIS: Alla priser är i DKK och exklusive moms, tullar, skatter, transportkostnader
och alla andra kostnader, som bärs av Köparen till följd av den överenskomna EXW
Incoterms® 2020-klausulen, jfr nedan. Alla priser är i övrigt angivna med förbehåll för
att det före leverans inte sker några förändringar i kostnader utanför Bolagets kontroll, inklusive eventuell valutakursförändring, justering av momssatser, andra offentliga utgifter eller väsentliga förändringar i kostnaden för arbete eller material eller
andra kostnader för leverantörer, vilket i förekommande fall ger Bolaget rätt att
skriftligen justera det erbjudna priset före leverans. Kostnader i samband med den av
Köparen begärda orderändringen eller på grund av dennes omständigheter eller instruktioner, inklusive underlåtenhet att lämna ut nödvändig information, ska betalas
av Köparen. Vid försäljning till köpare baserade i länder som är medlemmar i den gemensamma valutaunionen (euro), anges priserna i EUR och i övrigt exklusive ovanstående kostnader och med samma reservationer.
5. LEVERANS: Om inte annat skriftligen avtalats mellan Parterna är de angivna leveranstiderna EXW (Incoterms® 2020) Albuen 37, 6000 Kolding med förbehåll för eventuella tidsöverskridanden, jfr nedan. Vid användning av EXW anses varorna levererade och beställningen utförs från det ögonblick varorna görs tillgängliga för Köparens avhämtning på Albuen 37, 6000 Kolding. Om ett specifikt datum anges i orderbekräftelsen som leveranstid, anses leverans komma i tid om leverans sker under tiden
en vecka före angivet datum. Om en viss vecka anges som leveranstid anses leverans
komma i tid om leverans sker under perioden från tre arbetsdagar innan. Leveranstiden bestäms av Bolaget efter bästa uppskattning och om den inte kan efterlevas
kommer Köparen att få besked om detta och så långt det är möjligt om tidpunkten då
leverans kan förväntas ske. Eventuella förseningar berättigar inte Köparen att häva
köpet och/eller kräva någon form av ekonomisk ersättning från Bolaget.
6. EMBALLAGE: Emballage returneras endast mot skriftlig överenskommelse. Retur av
emballage sker på Köparens bekostnad och risk. Kreditering av Köparens förpackning
kommer att ske efter mottagande och Bolagets godkännande av förpackningen.
7. FORCE MAJEURE: I fall av force majeure, som inkluderar: arbetskonflikter, strejker,
lockouter och andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig,
mobilisering, oförutsedd militär värnplikt, sabotagehandlingar, beslag, valutarestriktioner, importförbud, export förbud, upplopp, oroligheter, pandemier inklusive restriktioner som följd, brist på utrustning, bristande energiförsörjning, produktionsolyckor, allmän brist på varor, brist på transportmedel, restriktioner för framdrivning
och brister i leveranser från underleverantörer eller förseningar i sådana leveranser
på grund av någon av de omständigheter som nämns i detta avsnitt, inklusive
ovanstående exempel, har företaget rätt att skjuta upp eller avbryta utförandet av en
order. Köparen får inte, vid uppskjuten utförande eller hävning, kräva skadestånd eller göra något annat anspråk mot Bolaget.
8. DEFEKT OCH GARANTI: Vid leverans ska Köparen omedelbart göra en sådan undersökning av de sålda varorna som en korrekt affärsmässig användning kräver.

Reklamation över fel som upptäcks eller borde ha upptäckts vid denna granskning ska
göras skriftligen till Bolaget senast 8 dagar efter mottagandet av varan. Bolaget har
rätt att avslå klagomål som inkommit efter utgången av ovanstående tidsram. En reklamation ska lämnas skriftligen och innehålla en exakt uppgift om vad fel eller brister består i. Reklamation på delleverans berättigar inte till hävande av restordern. Företaget har rätt att antingen avhjälpa felet, byta ut den defekta varan eller ge lämplig
avdrag på köpeskillingen. Företagets ansvar för fel omfattar inte fel och defekter som
uppkommit till följd av ingrepp och/eller ändringar av godset från tredje man, naturligt slitage, felaktig eller vårdslös behandling, överbelastning och brott mot medföljande drift- och underhållsinstruktioner. Beträffande eventuella fel i det sålda varan,
som Köparen varken har eller borde ha upptäckt vid sin noggranna granskning av det
sålda varan vid leverans, förbinder sig Bolaget att under 12 månader i följd efter det
att leverans skett utföra omleverans/hjälp, vid fel på grund av material- eller tillverkningsfel. Köparen är dock skyldig att omedelbart klaga till Bolaget om Köparen upptäcker sådana fel. Där Bolaget använder sig av underleverantörer gäller garantin från
underleverantörens leverans till Bolaget. Bolagets garanti för underleverantörens arbete går inte utöver underleverantörens garanti till Bolaget. Bolaget accepterar byggleveransklausulen enligt AB18 § 12, st. 5 enligt kontraktsskrivning. Efter att leveransrisken har överförts till Köparen har Bolaget inget ansvar för fel utöver de skyldigheter som anges i dessa Villkor.
9. RETUR: De sålda varorna returneras endast efter en på förhand skriftlig överenskommelse med bilddokumentation och efter erhållande av en returbeställning. Returer sker på Köparens bekostnad och risk med hänvisning till Bolagets faktura nr. och
datum för ursprunglig leverans. Returvaror krediteras efter besiktning och godkännande, vanligtvis med 80 % av fakturapriset (om inte annat skriftligt avtal ingås), varvid Bolagets eventuella kostnader för besiktning och iordningställande/reparation
dras av ytterligare. I den mån Bolaget åsamkas fraktkostnader etc har Bolaget även
rätt att kräva att dessa återbetalas av Köparen och kvitta dessa i Köparens eventuella
krav mot Bolaget.
10. PRODUKTANSVAR: Bolaget ansvarar inte för skada på fast egendom eller lösöre
som uppstår medan såld vara är i Köparens besittning. Bolaget ansvarar inte heller
för skador på produkter tillverkade av Köparen eller på produkter i vilka dessa ingår.
Bolaget ansvarar inte för rörelseförlust, utebliven arbetsförtjänst eller annan indirekt
förlust. I den mån Bolaget kan komma att åläggas produktansvar gentemot tredje
part är Köparen skyldig att hålla Bolaget skadeslös i samma utsträckning som Bolagets ansvar är begränsat enligt dessa Villkor. Om en tredje part gör anspråk mot en av
parterna för ansvar enligt denna klausul, ska den parten omedelbart underrätta den
andra. Köparen är skyldig att väckas vid samma domstol som prövar ersättningskraven mot Bolaget i samband med skada som påstås orsakats av någon av Bolagets leveranser. Bolagets ansvar för produktskador får aldrig överstiga täckningen i Bolagets
produktansvarsförsäkring vid något tillfälle.
11. BETALNING: Betalningsvillkor är 14 dagar netto om inget annat anges i orderbekräftelsen. Om förfallodagen överskrids, som Bolaget inte ansvarar för, debiteras fakturabeloppet med 2 % per påbörjad månad samt en administrationsavgift. Bolaget
förbehåller sig rätten att ändra räntan om det sker förändringar i diskonteringsräntan. Köparen har inte rätt att kvitta motkrav mot Bolaget som inte skriftligen har erkänts av Bolaget och har inte rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen på grund
av motkrav av något slag.
12. ANSVARSBEGRÄNSNING: Skadeståndsanspråk mot Bolaget får inte överstiga fakturabeloppet för det sålda föremålet. Bolaget ansvarar inte för rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster i samband med avtalet, inklusive indirekta förluster som uppkommer till följd av förseningar eller brister i försäljningen.
13. FAST EGENDOM: Bolaget förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna till
dess att hela köpeskillingen inklusive belopp för transport, montering, ränta och övriga kostnader har erlagts. Äganderättsförbehållet påverkar inte överföringen av risk.
14. JURISDIKTION OCH VAL AV LAGSTIFTNING: Som plats för eventuell tvist som uppstår från detta avtal har Bolagets hemvist avtalats med lokalen i Kolding. Dansk lag
gäller för lösningen av eventuella tvister mellan parterna.

