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INKEM version A11

Almindelige salgs
salgs- og leveringsbetingelser Inkem ApS
Nedenstående forhold gælder i det omfang, der ikke er truffet anden aftale.

Tilbud:
Tilbud er gældende i 5 dage fra tilbudsdato.
Pris/levering:
Prisen er afgivet som ab vor adresse og med betalingsbetingelser som fremgår af ordrebekræftelse og/eller
faktura. Leverancen omfatter kun de i tilbud respektive ordrebekræftelse udtrykkeligt anførte materialer.
INKEM ApS er uden ansvar for forsinkelser og
og/eller
/eller forhindringer, som skyldes forhold uden for selskabets
kontrol, såsom embargo, strejke, lockout, leverandørsvigt, lovindgreb m.v.. Alle ordrer betragtes som afgivet
til de på leveringsdagen gældende priser, baseret på materiale, arbejdsløn, valutaku
valutakurser,
rser, told og fragt. Ved
ændring af disse forbeholdes ret til prisregulering.
Leveringstid:
Leveringstiden regnes fra den dag, hvor den fuldt afklarede ordre er modtaget. INKEM ApS er uden ansvar
for forsinkelser og/eller forhindringer, som skyldes for
forhold
hold udenfor INKEM ApS’ kontrol. INKEM ApS
forbeholder sig ret til fordringshavermora.
Betalingsbetingelser:
Betalingsforhold er 14 dage netto. Betaling forfalder, som anført på ordrebekræftelse/faktura. Fakturering vil
blive foretaget løbende i takt med
d leverancens gennemførelse. På forlangende er køber forpligtet til at
fremsende bankgaranti på købesummen eller anden form for deponering af beløbet, inden leverancen
påbegyndes. Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold. indtil samtlige ydelser in
inkl. evt. renter og
gebyrer er betalt. Ejendomsretten overføres først, når leverancen er fuldt betalt.
Renteberegning:
I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato med den til enhver
tid af INKEM´s ApS fastsatte rentesats, som vil fremgå af fakturaen.
Produktansvar:
INKEM ApS dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til INKEM ApS’ produkter. INKEM ApS
hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod samt driftstab, tidstab, avancetab eller lignende
indirekte tab.
Reklamation:
Reklamation over manko eller anden synlig fejl ved leverede varer skal ske skriftligt, uden unødigt ophold,
efter varernes modtagelse.
Evt. beskadiget vare skal noteres på følgeseddel ved modtagelse.
I modsat fald regnes leverancen som accepteret i henhold til følgeseddel /ordrespecifikation.
Hvis emballage er beskadiget ved modtagelsen skal dette noteres på følgeseddel.

