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Autek ApS´s salgs- og leveringsbetingelser, 2014
Gyldighed
Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og INCOTERM 1990 gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra
Autek ApS, med mindre andet er aftalt skriftligt.
I det omfang, der ikke er overensstemmelse mellem nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og INCOTERM
1990, skal Salgs- og leveringsbetingelserne være gældende.
Priser og afgifter
Alle priser opgives i danske kroner uden tillæg af moms eller andre afgifter. Køber er forpligtet til at tåle ændringer i
købesummen, i det omfang ændringen skyldes ændringer i momssats, afgifter eller lignende, frem til leveringen har
fundet sted.
Priser i tilbud afgivet af Autek ApS er bindende for Autek ApS i 14 dage fra dateringen af tilbuddet, med mindre der i
det enkelte tilbud er angivet anden frist.
Priser anført i prislister, annoncering og lignende er alene vejledende og kan af Autek ApS fraviges uden
forudgående varsel.
Aftaleindgåelse
Tilbud afgivet af Autek ApS er ikke bindende for Autek ApS, førend Autek ApS modtager købers skriftlige accept.
Autek ApS er således - indtil skriftlig accept foreligger - berettiget til at foretage salg til anden side uden
kompensation af nogen art til køber.
Ændringer og annullation
Ændringer eller annullation af indgåede ordrer kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Autek ApS. Ved annullation
kan Autek ApS opkræve erstatning for sit tab ved et dækningssalg, dog minimum 2,5 % af ordresummen, minimum
kr. 250,00.
Betaling
Betaling skal ske kontant senest 30 dage efter fakturaens udstedelsesdato med mindre andet er aftalt. Ved
forsinket betaling tillægges morarente med 2 % pr. påbegyndt måned med månedlig rentetilskrivning.
Køber er ikke berettiget til at foretage hel eller delvis modregning i fakturakrav, med mindre dette er aftalt forud for
levering.
Sikkerhedsstillelse
Autek ApS er berettiget til at fordre sikkerhedsstillelse i form af rembours eller bankgaranti forud for levering til
sikkerhed for købers betaling af købesummen.
Ejendomsforbehold
Autek ApS har ejendomsforbehold i det solgte, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle morarenter er
erlagt.
Leveringsbetingelser
Levering sker ab fabrik, hvorefter levering sker på købers regning og risiko. Med mindre der er indgået særskilt
aftale omkring leveringen, vælger Autek ApS såvel leveringsmiddel som transportvej. Autek ApS er uden ansvar for
det foretagne valg.
Pakke- og transportudgifterne vil blive påført den enkelte faktura med tillæg af et ekspeditions- og
forsendelsesgebyr, jævnfør Autek ApS’s standardprisliste, der indgår som en integreret del af parternes aftale.
Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.
Returnering
Autek ApS modtager ikke solgte varer retur, med mindre der træffes særskilt forudgående skriftlig aftale herom. I så
tilfælde skal varen ved returlevering være ubrugt, ubeskadiget og i intakt originalemballage.

Ved returnering beregnes et gebyr på kr. 250,00 kr. pr. enhed med tillæg af eventuelle omkostninger i forbindelse
med returneringen. Er emballagen ikke intakt, beregnes et gebyr herfor på 1,5 % af fakturabeløbet, dog minimum
kr. 250,00.
Service
Service udføres efter aftale og beregnes i henhold til Autek ApS ’s standardprisliste.
Leveringstider
Oplyste leveringstider er alene vejledende og der kan ikke gøres misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelse
eller erstatning, gældende mod Autek ApS som følge af en overskridelse af oplyste leveringstider.
Mangler
Eventuelle mangler ved det solgte skal straks oplyses skriftligt til Autek ApS. Autek ApS er berettigede til ved
enhver reklamation at foretage afhjælpning i form af reparation eller udskiftning af den mangelsbehæftede del af det
solgte, Autek ApS er i denne forbindelse berettigede til at fordre det leverede returneret for gennemførelse af
afhjælpningen. Sålænge Autek ApS foretager afhjælpning af eventuelle mangler, kan køber ikke gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende.
Købers ret til at gøre eventuelle mangler gældende bortfalder, såfremt der ikke sker reklamation straks efter
manglens konstatering og senest 1 år efter foretagen levering.
Ved returnering af eventuelt mangelsbehæftede varer, sker transporten til og fra Autek ApS på købers regning og
risiko.
Såfremt det efter endt afhjælpning konstateres, at manglen er opstået som følge af købers fejlbehandling af det
solgte eller andre forhold, for hvilke Autek ApS ikke er ansvarlig, opkræver Autek ApS omkostningerne ved den
gennemførte afhjælpning hos køber, i henhold til de i Autek ApS ’s standardprisliste for service anførte priser,
herunder rejseomkostninger og ophold.
Ansvarsbegrænsning
Et eventuelt erstatningskrav overfor Autek ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Autek ApS hæfter
ikke for driftstab, avancetab og andre indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.
Produktansvar
Autek ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder skade på produkter fremstillet af
køber, som indtræder, mens det solgte er i købers eller andres besiddelse.
Såfremt Autek ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, herunder såvel personskade som skade
på fast ejendom eller løsøre, er køber forpligtet til at holde Autek ApS skadesløs i samme omfang, som Autek
ApS’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende Salgs- og leveringsbetingelser.
Overdragelse af Autek ApS rettigheder og forpligtelser
Autek ApS er til enhver tid berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede aftaler til
tredjemand.
Tvistigheder

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved Sø- og Handelsretten eller – såfremt Autek ApS
vælger det - ved Autek ApS ’s hjemting som aftalt værneting.

