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Salgs-og leveringsbetingelser

Generelt:
Nærværende salgs- og leveringbetingelser dækker salg og brug af produkter fra Fyns Karosseribyg A/S (sælgeren), uanset eventuelle betingelser, der måtte
fremgå af købers dokumenter.
Ejendomsforbehold:
Enhver leverance sker på grundlag af følgende nærmere beskrevet ejendomsforbehold. Dette gælder også for alle fremtidige leverancer, uden at dette
nødvendigvis påberåbes udtrykkeligt for den enkelte leverances vedkommende. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger eller den, til hvem sælger har
overdraget sine rettigheder indtil den fulde købesum med renter omkostninger m.v. er betalt. Ved misligholdelse fra købers side er sælger berettiget til at
tilbagetage de af ejendomsforbeholdet omfattede varer og køber er forpligtiget til at udlevere de pågældende varer til sælger. En sådan tilbagetagelse af
varerne indebærer ikke at kontrakten hæves, medmindre sælger erklærer dette skriftligt. Køber er forpligtet til for egen regning at forsikre de af
ejendomsforbeholdet omfattende varer i tilstrækkeligt omfang mod tyveri, ødelæggelse, brand og vandskade.
Forsinkelse og levering:
Sælger forpligter sig til at gøre sit yderste for at levere på de, i ordrebekræftelsen, specificerede leveringsdatoer, der dog altid må betragtes som estimerede
tidspunkter og ikke forpligtiger sælgeren kontraktsligt. Køber kan ikke annullere ordrer og nægte modtagelse af varer helt eller delvist, eller kræve godtgørelse
eller erstatning med henvisning til sælger eventuelle overskridelse af leveringsdato. Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke,
lockout eller anden uden for sælgers råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, kan sælger ikke gøres erstatningsansvarlig, og
leveringsfristen forlænges med 90 dage, inden for hvilken køber er pligtig til at modtage det købte. Leveringsriden kan forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen
indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
Betaling
Betaling sker netto kontant ved levering, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Dersom betaling findes sted senere, beregnes 2% i renter pr. påbegyndt
måned fra leveringsdatoen.
Afhentningsfrist
Køber er forpligtet til at modtage det købte inden 6 dage efter, at det af sælger er meldt færdigt til aflevering, ligesom han inden aflevering er pligtig til at
meddele de fornødne underskrifter ag købekontrakt, veksler, forsikringsbegæringer m.v. Undlader køber dette er sælger berettiget til straks at hæve handlen og
kræve erstatning.
Pligt til brug i egen virksomhed
Præsenterer køber ikke ved købets indgåelse en købsfuldmagt fra en endelig bruger, der er forskellig fra køber, skal køber anvende det købte som driftsmiddel i
egen virksomhed. Konstateres det, at køber driver virksomhed som uautoriseret mellemhandler af sælgers produkter, kan sælger ansvarsfrit hæve købet for ikke
leverende genstande.
Regulering af købesum
Såfremt det for køber bestemte køretøj ikke på salgstidspunkter er på lager, og den af sælgers leverandør (importør eller fabrikanter) for køretøjet fastsatte
listepris (vejledende udsalgspris) derefter ændres inden køretøjet er hjemkommet til lager, eller såfremt der inden levering sker ændringer vedrørende afgifter
eller lignende ydelser, der skal afregnes i anledning af køretøjets salg og/eller indregistreringen og sådanne afgifter m.v. er indregnet i købssummen, skal den
aftalte købesum, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.
Om indregning ag vægtafgift og forsikringspræmier
Vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke uden særlig aftale indregnet i prisen, og er andet ikke aftalt, anses køretøjet solgt med forfalden vægtafgift betalt. Det
samme gælder for det eventuelt i bytte givne køretøj. Forsikringspræmier er ikke indregnet i prisen. Skal købesummen berigtiges helt eller delvist ved senere
levering af et brugt motorkøretøj, skal dette leveres i samme stand, hvori det fandtes ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuelle forringelser,
som måtte opstå indtil køretøjet er overgivet i sælgers besiddelse. Udgør et i byttetagen motorkøretøj en del af den leveringsmæssige udbetaling, skal det
afleveres ved modtagelsen af de købt motorkøretøj. Eventuelle erstatningssummer vedrørende det i bytte tagne køretøj tilfalder sælger.
Sælgers ansvar for brugte salgsgenstande
Ved salg af brugte genstande fraskriver sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder genstandes lovlige stand og tidligere brug, med mindre andet er
aftalt.
Indirekte tab og produktansvar
Uanset at der konstateres fejl eller mangler ved det leverede, eller varen er forsinket kan sælger ikke pålægges erstatningsansvar for indirekte tab eller
følgeskader, herunder købers eller dennes kundes driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Tilsvarende gælder ved et eventuelt produktansvar, hvor
sælgers ansvar fraskrives i videst mulige omfang i forhold til den til enhver tid gældende retstilstand. Sælger kan slåedes alene pålægges produktansvar, hvor
gældende præceptiv lovgivning tilsiger dette. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægger ansvar over for tredjemand for sådan skade
og sådant tab, som sælger ikke er ansvarlig for over for køber. Sælger fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for uoverensstemmelser mellem det leverendes
specifikationer og de i kataloget eller registreringsattest anførte specifikationer.
Reklamation
Køber har pligt til straks at undersøge varen ved dens modtagelse med henblik på at kontrollere eventuelle mangler, uoverensstemmelser eller lignende. Køber
skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælger uden ugrundet ophold efter at køber har eller burde have opdaget manglen, idet manglen i modsat fald
ikke kan gøres gældende mod sælger. Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler e varen, såfremt han ikke giver meddelelse til
sælger inden 1 år efter modtagelse af varen.
Tvister og værneting
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Enhver tvist, der angår salg eller brug af produkter fra sælger eller de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte bestemmelser direkte eller indirekte
afgøres efter dansk ret.

