Salgs- og leveringsbetingelser for AIR2TRUST ApS

1. Anvendelse
1.1 Almindelige Leveringsbetingelser NL 92 finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved nedenstående
betingelser.
1.2 Disse betingelser, herunder Almindelige Leveringsbetingelser NL 92, kan alene fraviges ved skriftlig aftale.
Eventuelle særlige betingelser specificeret i købers ordre eller lignende er således kun bindende for AIR2TRUST
ApS, såfremt AIR2TRUST ApS udtrykkeligt skriftligt har accepteret. sådanne.
2. Tilbud
2.1 Medmindre andet fremgår skriftligt af AIR2TRUST ApS `s tilbud, er tilbuddet gyldigt for købers accept senest
3 måneder fra tilbuddets datering, idet tilbuddet herefter ikke længer er bindende. I denne periode kan tilbuddet
af AIR2TRUST ApS frit trækkes tilbage, indtil købers accept er afgivet.
3. Konstruktionsændring
3.1 AIR2TRUST ApS forbeholder sig ret til før levering og uden forudgående meddelelse til køber, at foretage
sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v., som AIR2TRUST ApS måtte ønske.
4. Pris og levering
4.1 AIR2TRUST ApS har til enhver tid ret til at ændre sine priser / prislister. Med mindre andet aftales skriftligt,
sker salg i henhold til den AIR2TRUST ApS prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato.
4.2 Alle priser er i danske kroner (Dkk) eksklusive moms og eksklusive øvrige skatter og afgifter, gebyrer, fragt
og transportforsikring.
4.3 Priser er AB frabrik fra AIR2TRUST ApS.
4.4 AIR2TRUST ApS fremsender ordrebekræftelse efter aftale med køber. Ordrebekræftelsen er grundlaget for
hvad AIR2TRUST ApS leverer, og hvornår. Det er købers ansvar at kontrollere ordrebekræftelsens korrekte
indhold i forhold til købers bestilling. Evt. indsigelser skal gøres gældende indenfor 24 timer, i modsat fald
betragter AIR2TRUST ApS bekræftelsen som godkendt og leverer ordren iht. til det bekræftede.
5. Fragt
5.1 Såfremt der indgås skriftlig aftale herom arrangerer AIR2TRUST ApS fragt. Lastning og fragt sker for købers
regning og risiko.
5.2 Til dækning af udgifter til forsendelse, fragtemballage ved standardtransport af cirkulære rør og fittings op til
Ø 630 mm, rektangulære kanaler og faconstykker med største side på til 650 mm i Danmark (eksklusive øer
som ikke er forbundet via broer) beregnes 5 % af bruttoprisen i henhold til fakturaen, dog minimum
kr. 500 eksklusive moms. Ved transport af leverancer, hvor varer med større dimensioner indgår, samt
transporter, hvor der på kundens opfordring er behov for specielle ydelser (f.eks. anden transportmåde end
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AIR2TRUST ApS standard, levering på klokkeslæt, kran, flere aflæsningssteder mv.) beregnes de faktiske fragt
udgifter.
5.3 AIR2TRUST ApS påtager sig alene efter skriftlig aftale at tegne transportforsikring for køber.
6. Betaling
6.1 Betaling sker kontant ved levering, såfremt andet ikke er aftalt.
7. Mangler, reklamationer & ansvar
7.1 Køber skal straks ved leveringen sikre sig, at det leverede er som aftalt og uden mangler.
7.2 Eventuelle reklamationer over, at det leverede ikke er som aftalt eller er mangelfuldt, som køber ved sin
kontrol i medfør af foranstående bestemmelse har eller burde have konstateret, skal ske skriftligt og umiddelbart
efter levering og senest 8 dage efter levering. I modsat fald bortfaldes købers ret til at gøre mangler gældende
over AIR2TRUST ApS.
7.3 Ved eventuelle mangler, som gøres gældende af køber mod AIR2TRUST ApS, skal leverede varer på
AIR2TRUST ApS forlangende returneres til AIR2TRUST ApS med henblik på vurdering og afhjælpning / ny
levering. Demontering, lastning, transport og montering foretages af køber for egen regning og risiko.
8. Returnering af varer
8.1 Varer kan alene returneres i henhold til skriftlig aftale med AIR2TRUST ApS.
8.2 Såfremt standard lagervarer returneres i samme stand, som de blev leveret af AIR2TRUST ApS, varen skal
være rene og ubeskadigede, krediteres køber fakturaprisen for varerne fratrukket 30 %. Fakturabeløb under kr.
500,00 eksklusive moms krediteres ikke. Køber skal samtidig med varernes returnering levere følgeskrivelse til
AIR2TRUST ApS, der angiver information om køber, kontaktperson hos køber samt om AIR2TRUST ApS ordre
nummer. Returvarer, der modtages hos AIR2TRUST`s leverandør uden tilstrækkelig dokumentation til
identifikation af afsender, bortskaffes 5 uger efter modtagelsen uden ansvar for AIR2TRUST ApS.
8.3 Såfremt køber i forbindelse med returnering af varer afleverer varer, som ikke er leveret af AIR2TRUST ApS,
skal køber dække omkostninger til bortskaffelse.
8.4 Køber betaler returfragten til AIR2TRUST´s leverandør.
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