Salgs – og leveringsbetingelser Askteq-2018
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger
skriftlig aftale mellem Askteq Aps og Køber om fravigelser.
1) Levering:
Hvis intet andet er anført, afregnes fragt og emballage til dagspris. Sælger har ret til at foretage delleveringer. Der skal
være fast tilkørselsvej for lastbil frem til afsætningssted, som skal være i umiddelbar nærhed af montagested
2) Leveringstid:
Det solgte leveres den aftalte uge, kun i specielle tilfælde kan præcis dato aftales. Dagbøder o.l. kan ikke gøres
gældende uden efter aftale. Ligeledes tages forbehold for strejke, lockout og anden force majeure
3) Betalingsbetingelser:
Alle priser er excl. moms og betalingsbetingelser er netto 8 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Overskrides
betalingsbetingelser tilskrives rente med 2 % pr. påbegyndt måned. Delleverancer kan faktureres løbende a conto.
Forsinkes leveringen på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til den aftalte betalingsfrist, ligesom
køber forpligter sig til at afholde sælgers opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og til de af sælger fastsatte
priser for opbevaring
4) Ekspeditionsgebyr
Alle ordrer under DKK 2.000 Netto pålægges et gebyr på DKK 150,.

5) Tegninger og produktinformationer
Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produktinformationer mv. er
vejledende og uden forbindende.
6) Købers godkendelse af ordre:
Køber er forpligtiget til straks ved modtagelse af ordrebekræftelse / tegninger at godkende disse. Såfremt der
fremkommer ændringer senere end 8 dage herefter, forbeholder sælger sig ret til omkostningsdækning herfor.
7) Returvarer:
Returvarer krediteres med 80 % af den oprindelige pris forudsat, at der er tale om en standardvare og, at varen er
ubeskadiget, ren og i original emballage. Ordreproduktion tages ikke retur.
8) Montage:
Hvis der er dyr i stalden, er montage altid regningsarbejde
Ved visse inventartyper kræves ligeledes. at rum er lukket og opvarmet til +15C.
9) Øvrige betingelser:
For leverancer eksklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog er det aftalt at punkt
11, sidste sætning samt punkt 13 og 14 ikke finder anvendelse.
For leverancer inklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM 94. Dog er det aftalt at
punkt 45, sidste sætning samt punkt 47 og 48 ikke finder anvendelse.
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