SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
SUPPLERENDE AFTALEVILKÅR
Med nedennævnte rettelser og tilføjelser finder NL 92 (Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner, andet mekanisk,
elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt inden for disse lande) anvendelse på alle leverancer
fra AxFlow A/S uanset at leverancen skal ske til andre lande end Danmark, Finland, Norge og Sverige. Kundens indkøbsbetingelser,
herunder specifikke betingelser til leveranceaftalens indhold, indgår kun som del af parternes leveranceaftale, såfremt AxFlow A/S
skriftligt har godkendt disse.

1. Tilbud

Tilbud og priser (se punkt 2) afgives med forbehold for mellemsalg.

2. Priser

Priser anført i tilbuddet er angivet eksklusive moms og emballage. AxFlow A/S tager endvidere forbehold
for ændringer af de i tilbuddet anførte priser, hvis der i tiden mellem tilbudsafgivelse og fakturering sker
ændringer i valutakurser og afgifter samt i udgifter til materialer, lønninger og transport.
Alle priser indeholdende montage, projektering, idriftsættelse, service, garantiarbejder og lignende
forudsættes udført i normal arbejdstid, og de hermed forbundne meromkostninger til løn, rejse og
fortæring mv. vil blive faktureret særskilt.

3. Ekspeditionsgebyr

Ved ekspedition af ordrer under 1.000 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 300 kr.

4. Levering

Levering sker EX Works AxFlow A/S' adresse eller EX Works udenlandsk fabrik i henhold til Incoterms
2010, hvis andet ikke er aftalt skriftligt. AxFlow A/S vælger transportør, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5. Leveringstid

Opgivne leveringstider er som udgangspunkt vejledende. Foreligger der skriftlig aftale om
fast leveringstid, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre er modtaget hos AxFlow A/S og
samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i AxFlow A/S'
besiddelse.
Hvis varerne først skal hjemtages fra AxFlow A/S’ leverandør, er leveringstiden baseret på billigste
transportmåde. AxFlow A/S er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure samt andre forhold,
der ikke er underlagt AxFlow A/S’ kontrol. Forsinket levering giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis
varen er særligt hjemtaget eller tilpasset købers bestilling, ej heller kan køber kræve erstatning eller
tilbageholde betaling, med mindre særlig skriftlig aftale er indgået herom.

6. Betaling

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er hele fakturabeløbet forfaldent til betaling netto kontant på
fakturadato. Eventuel kasserabat fremgår af den enkelte faktura. Mindre fejl og mangler samt mindre
leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen.

7. Afhjælpning af mangler.

Afhjælpning sker i henhold til NL 92, dog med det forbehold, at de med afhjælpningen
opståede mangler transport-, rejse- og opholdsudgifter, såvel som udgifter til demontering og montering
afholdes af kunden.

8.Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Kun vore standard lagervarer kan
komme i betragtning for returnering. Udstyret skal være ubrugt, i original emballage og der skal forefindes
manual, diverse certifikater med udstyret. Hvis udstyret har været monteret, tages det ikke retur.
Der beregnes afbestillingsgebyr afhængig af annulleringstidspunktet.

9. Tvister

Enhver tvist mellem AxFlow A/S og kunden om forståelse og fortolkning af aftaler skal indbringes for
Retten i Hillerød.

10.Ejendomsret

AxFlow A/S beholder ejendomsretten og andre rettigheder til alt materiale, såsom tekniske
beskrivelser, tegninger, billeder, prospekter, modeller m.m., udleveret til kunder som bilag til tilbud og/eller
leverancer.

Materialet er, som nævnt, udelukkende til brug for køber og må under ingen omstændigheder misbruges,
f.eks. ved kopiering eller overdragelse til tredjemand. Materialet skal tilbageleveres, hvis AxFlow A/S
stiller krav herom.

Enhver leveret vare forbliver Axflow A/S' ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

