TN Værktøjsslibning (Salgs- & Lev. Betingelser)
Generelt: Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre
anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne. - Intet salg til private, kun salg og service til erhverv!

Tilbud/Ordrebekræftelse: TN´s tilbud er gældende i 3 måneder, med mindre andet skriftligt er aftalt.
Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget TN´s skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne ordre
bekræftelse er bindende.
Priser: Priser fremgår af TN´s til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.
Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
TN er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er
aftalt.
Betaling: Købesummen forfalder til betaling senest den dato som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
Med mindre andet udtrykkeligt er anført skriftligt skal betaling ske netto kontant. Er der ikke angivet en sidste rettidige
betalingsdag skal betaling ske ved levering.
Såfremt købers betaling ikke sker rettidig, er TN berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset at
leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives 2% i rente pr. påbegyndt måned, af det forfaldne tilgodehavende
inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.
Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
Ved ikke rettidig betaling er TN berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Køber er pligtig at betale
de af advokaten fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”Bekendtgørelse om
udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” Intet salg til private, kun salg og service til erhverv!
Online betaling: Oprettede erhvervskunder, har en mulighed for at betale varer med Dankort, Visa kort, MasterCard og
VISA.
Al kommunikation mellem dig og TN værktøjsslibning foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine
kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og TN værktøjsslibning gemmer ikke kortoplysningerne.
Beløbet debiteres først efter vare/n er blevet afsendt fra TN værktøjsslibning. – Ved specielfremstilling kan man blive
opkrævet hel eller delvis forudbetaling, men i sådanne tilfælde vil man som kunde allerede blive gjort opmærksom herom
inden bestilling af varer.
Annullering og ændring af ordrer: Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
Såfremt TN særskilt godkender en annullering eller ændring, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller
ændringen forbundne omkostninger.
Værktøj retur: Værktøj modtages ikke retur. Såfremt det alligevel aftales at TN tager værktøjet retur, skal værktøjet
være ubrugt.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af TN fastsatte gebyr til dækning af returnerings omkostninger.
Tegninger: Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes i forbindelse med afgivelse af
tilbud eller leverancer, er TN´s ejendom, og må ikke uden TN´s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, foreligges
Tredjemand eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, TN har udført til brug ved tilbud skal på forlangende
returneres.
Levering: Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for TN, med mindre andet skriftligt er
aftalt.

Levering sker fra TN´s lager med mindre andet er aftalt, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder,
der rammer varerne efter udlevering fra lager.

Reklamation: Når Køber har modtaget værktøjet, er han forpligtiget til straks og uden ugrundet ophold at undersøge
dette. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter værktøjets afsendelse fra TN´s lager. Mangler, som
kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse, kan ikke senere påberåbes. TN yder – med mindre andet er aftalt – en
garanti på 24 måneder beregnet fra leveringsdagen. TN´s garantiforpligtigelser er begrænset til mangler, der skyldes fejl
i materiale eller fremstilling, og som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse.
Forpligtigelsen omfatter ikke mangler, som for eksempelvis skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra
købers side i strid med TN´s instruktion eller ændringer foretaget uden TN´s skriftlige godkendelse. TN´s forpligtigelser
omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse.
TN kan forlange, at køber returnerer værktøjet med en redegørelse for manglen. TN kan frit vælge mellem at foretage
ombytning, genopslibning, eller ændring af værktøjet.
Produktansvar: For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er TN kun ansvarlig, såfremt det
kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået hos TN. TN er under ingen omstændigheder ansvarlig for
simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at TN har handlet groft uagtsomt.
TN har i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjenester eller andre indirekte tab.
TN´s ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10X prisen på det værktøj som har
været årsag til skaden.
I tilfælde hvor TN er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles
ansvaret efter graden af udvist skyld.
I det omfang TN måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til, at holde TN
skadesløs for det ansvar TN måtte blive pålagt, og som er videregående end TN´s ansvar. Køber er pligtig at lade sig
sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod TN i anledning af de leverede værktøjer. TN kan
kræve at blive gjort bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette TN, såfremt der
rejses et produktansvar mod ham vedrørende TN´s varer.
Force Majeure: I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder
udenfor TN´s kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller
anden tredjemands svigt eller lignende kan TN ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter
eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.
Lovvalg og værneting: Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og ved retten i TN´s værneting,
medmindre TN vælger, at sagen skal afgøres ved voldgift. Såfremt TN vælger voldgift, benyttes Den Almindelige
Voldgiftsret i Danmark og de for den gældende regler.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. oktober 2012

