1. Generelt
Nedenstående almindelige salgs- og leverings-betingelser er
gældende for alle tilbud, ordrer m.v. i det omfang de ikke er fraveget
ved skriftlig aftale mellem parterne. Uden NTI design’s skriftlige
accept er ethvert forbehold, som indføjes i dokumenterne eller på
anden måde fremsættes af kunden at betragte som ikke gældende.
2. Tilbud og ordrer
Skriftlige tilbud fra NTI design er gældende i 30 dage. Der foreligger
ingen endelig aftale mellem parterne, før NTI design har givet
accept i form af en skriftlig ordrebe-kræftelse. Ordren er bindende,
når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra NTI design.
Alle ordrer tillægges et gebyr på DKK 285,00 excl. moms ved et
samlet ordrebeløb på under DKK 2.500,00 excl. moms.
3. Tegninger, design
Alle tegninger, tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale til
brug ved anvendelse, fremstilling m.v. der overlades kunden, som
led i aftalens indgåelse, forbliver NTI design’s ejendom.
Sådanne tegninger, dokumenter m.v. må ikke uden NTI design’s
skriftlige tilladelse anvendes af kunden til andre formål end de
aftalte, ligesom de ikke må kopieres, reproduceres, overgives til eller
på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Alle tegninger,
tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale, som kunden
overlader NTI design til brug ved fremstilling af leverancer, forbliver
kundens ejendom og vil blive behandlet fortroligt såfremt det tydeligt
er mærket som sådan.
4. Priser
Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført i tilbud eller ordrebe-kræftelse,
er alle priser angivet ab fabrik excl. moms, emballage, paller,
pallerammer, pallekasser etc.
5. Betaling
Betaling skal ske i overensstemmelse med de på fakturaen anførte
betalingsbetingelser.
NTI design forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er
sket.
Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har NTI design ret til at
tage varen tilbage.
Erlægges købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter fra
forfaldsdagen at regne med 2% pr. påbegyndt måned.
Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, forfalder rest købesummen for
samtlige leverede varer til øjeblikkelig betaling uden hensyn til
tidligere aftalte betalingsbe-tingelser. NTI design er i så fald
ligeledes berettiget til med omgående virkning at standse yderligere
leverancer og annullere aftaler for endnu ikke leverede varer helt
eller delvist.

6. Forsendelser og levering
NTI design’s leveringsvilkår er ab fabrik. Forsendelse sker for
kundens regning og risiko. Med mindre særlig for-sendelse måde er
aftalt, fortages rekvirerede forsendelser på den måde NTI design
finder mest hensigtsmæssig.
Ved alle leverancer forbeholder NTI design sig en mængdeafvigelse på +/- 5%
7. Reklamationer og returnering
Leverancen skal undersøges straks ved ankomsten. Enhver
mangel, der konstateres ved undersøgelsen og som ønskes gjort
gældende overfor NTI design, skal meddeles NTI design skriftligt
uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter leverancens
modtagelse.
Er NTI design ansvarlig for fejl og mangler, må denne inden for
rimelig tidsfrist og uden meromkostninger for køber, efter eget valg
erstatte, reparere eller på anden måde udbedre det mangelfulde
produkt.
NTI design’s ansvar omfatter kun mangler, som opstår ved korrekt
anvendelse. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes kundens
mangelfulde vedligeholdelse, urigtige montering,
konstruktionsmæssige ændringer og fejlagtigt udførte reparationer
eller normalt slid og ælde.
Returnering kan kun finde sted efter NTI design’s’ forud-gående,
skriftlige samtykke.
Varer med en værdi på under DKK 1.000,00 excl. moms tages ikke
retur. Varen kan ikke returneres 14 dage efter det oprindelige
leverings-tidspunkt.
8. Produktansvar
NTI design skal af køber holdes skadesløs i den udstræk-ning køber
pålægges ansvar over for tredjemand.
NTI design er ikke ansvarlig for skade sket på fast ejendom eller
løsøre, som indtræder medens produkterne er i købers besiddelse.
9. Ansvarsbegrænsning
NTI design’s ansvar kan aldrig omfatte bøder, driftstab, tabt
fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. NTI design’s
ansvar for skade på ting kan aldrig overstige 50.000,00
10. Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er NTI
design ikke ansvarlig over for køber for manglende op-fyldelse af
forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden
består, så længe force majeure består. Som force majeure anses
forhold, der er uden for NTI design’s kontrol, og som ikke kunne
forudses ved aftalens indgåelse. Eksempler er på force majeure er
usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse,
hærværk og arbejdsstridigheder.
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