Salgs- og leveringsbetingelser
Side 1 af 2

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra
Scanvogn A/S, herefter benævnt Scanvogn, med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger
mellem parterne.

Tilbud og ordrebekræftelse
Scanvogns tilbud er gældende i 30 dage. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
Ved reserverede produktionspladser, gælder det for standardvarer, at køber skal afgive endelig
ordre senest 3 uger før, produktionen igangsættes.

Priser
Alle priser er eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter, med mindre andet er aftalt. Prisen er
fastsat til de leveringsdagen gældende priser i danske kroner.

Kundeleverance
Er der i samhandelsaftalen indgået aftale om leverance af komponenter og/eller materialer fra
køber, skal køber sikre at denne leverance er på Scanvogns adresse senest 14 dage før bekræftet levering af vores leverance.
Køber bærer ansvaret for den aktuelle kundeleverance, indtil varemodtagelsen i Scanvogn, og
der er kvitteret for modtagelse.
Ved følgeomkostninger i forbindelse med forsinkede kundeleverancer forbeholder Scanvogn sig
ret til at fakturere køber meromkostningerne.

Ændring af ordre
Køber kan ved standardleverancer indtil 3 uger før bekræftet leveringstidspunkt rette skriftlig
henvendelse om behov for ændring i ordre.
Ved behov for ændring i øvrige leverancer aftaler køber og sælger – skriftlig – individuel tidsfrist
ud over de 3 uger før bekræftet leveringstidspunkt.
Aftalte ændringer bekræftes skriftlig i form af revideret ordrebekræftelse eller tillægsordrebekræftelse

Konstruktionsændringer
Scanvogn forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køberen at foretage sådanne mindre ændringer i konstruktion, komponenter, udførelse m.v., som Scanvogn
måtte finde nødvendigt.
Sådanne ændringer giver ikke køber ret til at hæve købet, med mindre køberen kan dokumentere, at en bestemt konstruktion eller udførelse var en forudsætning for købet.
Foretagne ændringer og heraf foranlediget ophævelse af købet berettiger ikke køberen til nogen
form for skadeserstatning.

Levering
Levering sker fra Scanvogns adresse – Ex Works, Tornby. De opgivne leveringstider er efter
bedste skøn og med forbehold for rimelige tids overskridelser.
Kommer Scanvogn til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at en forsinkelse må anses for sandsynlig, vil køberen modtage skriftlig meddelelse om forsinkelsen
samt så vidt mulig tidspunkt, hvor leveringen kan påregnes at finde sted.
Kun ved forudaftale om kompensation for købers tab p.g.a. forsinket levering kan reduktion i
salgspris gøres gældende.
Hvis der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Scanvogn ret til tidsfristforlængelse i følgende
tilfælde: Force majeure, ved forsinkelse, som skyldes Scanvogns leverandører og fragtfører
etc., udsædvanlige vejrlig forhold, arbejdskonflikter uanset årsag og offentlige påbud eller forbud, som Scanvogn ikke burde have forudset.

Risikoens overgang
Ansvar for leverancen overgår til køber når leverancen er stillet køber til rådighed på Scanvogns
adresse – Ex Works, Tornby.
Scanvogn skal give køberen et tilstrækkeligt varsel til at råde over leverancen, når denne er
færdig til afhentning.
Ved aftale om anden risikoovergang anvendes ”incoterms-2000-klausuler”
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Betaling
Scanvogns betalingsbetingelser er 8 kalenderdage fra fakturadato.
Såfremt købers betaling ikke sker rettidigt – eller forudsætningerne for den aftalte kredit væsentlig ændres, er Scanvogn berettiget til uden yderligere varsel af afhente det leverede.
Scanvogn bevarer således ejendomsretten, indtil fuld indbetaling har fundet sted.
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende i henhold il renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er
aftalt. Tilskrevne renter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld.
Scanvogn er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betrykkende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
Ved ikke rettidigt betaling er Scanvogn berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Køber er forpligtiget til at betale de af advokaten fastsatte inkassoomkostninger.

Afhjælpning af mangler
Scanvogn yder 12 mdr. Garanti fra leveringsdatoen. Dog kan Scanvogn ikke drages til ansvar
for beskadigelse af varer, der skyldes vejrliget.
Køber/modtager skal ved modtagelsen/afhentning af, og inden varerne tages i brug, gennemgå
de leverede varer for at sikre sig, at disse er som ordrebekræftet
Reklamationer og mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må
fremsættes straks og skriftligt senest 8 dage efter varens levering.
Ved rettidig berettet reklamation over mangler skal Scanvogn foretage afhjælpning eller omlevering efter Scanvogns valg inden rimelig tid. Afhjælpning foregår med mindre andet er aftalt på
Scanvogns fabrik.
Ved afhjælpning af mangler i garantiperioden for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance, er der
maksimalt 18 måneders garanti fra den oprindelige leverances leveringsdato.

Tekniske oplysninger, tegninger mv.
Alle oplysninger i WEB-sider, brochure, kataloger, prislister m.v. om f.eks. vægt, dimensioner,
kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er vejledende og er kun bindende i det omfang, at en
aftalt mellem Scanvogn og kunden udtrykkeligt henviser til det.
Tekniske oplysninger, tegninger m.v., som er udarbejdet af Scanvogn, må ikke anvendes af
tredjepart uden skriftlig samtykke fra Scanvogn.
Scanvogn påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer af enhver art fra Scanvogns leverandører.

Produktansvar
Forvolder en af Scanvogn leveret vare skade, er Scanvogn kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl fra Scanvogn.
Scanvogn hæfter aldrig for driftstab, avancetab, og andet indirekte tab. Scanvogns ansvar for
skade på ting kan aldrig overstige DKK 1.000.000,-.
Bliver Scanvogn pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af leverede varer – herunder
videresalg – er køber pligtig til at holde Scanvogn skadesløs i det omfang et sådan ansvar rækker over de fastsatte grænser for Scanvogns ansvar.
Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav
imod Scanvogn i anledning af leverede varer.

Tvister
Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretsager indbringes for Hjørring Byret,
landsretssager for Vestre Landsret som aftalt værneting.
Ved salg til udenlandske kunder afgøres enhver tvistighed efter nationale danske lovregler,
uanset lovvalgsreglerne, ved Sø- og Handelsretten i København.

Udfyldende retsregler
Med mindre andet er aftalt mellem parterne i henhold til ovenstående, gælder i øvrigt NL 92 og
NLM 94 og den danske købelov i den angivne rækkefølge.
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