Salgs- og leveringsbetingelser
for
UniPoint A/S
1. Anvendelse og gyldighed
Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs-og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller
lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers
side.
2. Tilbud
De opgivne priser er excl. moms og andre offentlige afgifter. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet. UniPoint A/S forbeholder sig ret til uden varsel at
ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmaterialet er
af vejledende karakter, og UniPoint A/S påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.
3. Ordre
Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force
majeure hos sælger eller sælgers leverandører.
Køb er endeligt, når UniPoint A/S har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet
til køber.
UniPoint A/S forbeholder sig ret til at ændre en i ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger og ændrede priser fra underleverandører. Dette gælder også ved løbende leveringer med hensyn til den del af leverancen, som
på tidspunktet for en eventuelt regulering endnu ikke er leveret.
UniPoint A/S forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti eller lignende for ordre omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede at alternativ anvendelse er usandsynlig. Annullering accepteres kun efter aftale og med betaling af påløbne omkostninger.
4. Levering - forsendelse
EXW iht. Incoterms 2000, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale.
Dersom UniPoint A/S ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel af UniPoint A/S.
5. Leveringstid
UniPoint A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger
fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. UniPoint A/S påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret
til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid.
UniPoint A/S er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom den skyldes grov eller
simpel uagtsomhed og selvom forsinkelsen strækker sig udover den fastsatte leveringstid med tillæg
af ovennævnte antal uger.
6. Miljøomkostninger og emballage.
Der vil på hver faktura blive opkrævet et miljøbidrag til håndtering, sortering og bortskaffelse af affald
på den mest korrekte miljømæssige måde.
Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.
7. Betaling
Betaling skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. Sælger forbeholder sig dog
retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger,
som viser, at købers betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere sælger ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør sælger for enhver anden kontraktlig forpligtelse.
Betaling efter forfaldsdato medfører pligt for køber til at betale morarente med Nationalbankens til
enhver tid fastsatte udlånsrentesats plus 8%.
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Salgs- og leveringsbetingelser (fortsat)
for
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8.Returvarer
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelse sker til fakturapris,
hvis sælger enten ved fejlekspedition eller på grund af at fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering
er nødvendig.
Standardvarer i ubrugt stand og i original emballage tages retur indtil 3 måneder efter leveringsdatoen, og kun efter forudgående aftale. Ved returnering opkræves et returgebyr. Returnering skal ske for
købers regning og risiko, og kopi af købsfaktura vedlægges. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer tages ikke retur.
9. Reklamationer
Eventuelle reklamationer over manco eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter
modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, er UniPoint A/S berettiget til godtgørelse.
10. Garanti
Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefeje, repareres hurtigst muligt
indenfor normal arbejdstid, eller ombyttes uden beregning indenfor 12 måneder, når de sendes franko til UniPoint A/S. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke
senere end 2 måneder efter levering.
De med reparation eller ombytning forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc., såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med
demontering og montering afholdes af køber.
Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelse.
11. Ansvar
UniPoint A/S påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der måtte være
følger af leverede produkters svigten, uanset årsagen, herunder at der måtte være konstruktions-,
fabrikations- eller materialefejl.
12. Produktansvar
Sælgers produktansvar overfor tredjemand reguleres af lov om produktansvar i det omfang loven
ufravigeligt pålægger sælger ansvar for sådanne mangler. Sælger er imidlertid i forhold til køber kun
ansvarlig for direkte tab, som er forårsaget af sælgers mangelfulde ydelse.
Sælgers ansvar vil yderligere være begrænset til dækningsrammen ifølge sælgers til enhver tid gældende produktansvarsforsikring pr. skadestilfælde. For det overskydende beløb, som sælger måtte
blive tilpligtet af svare tredjemand i anledning af produktansvar, holder køber sælger skadesløs.
UniPoint A/S påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der måtte være
følger af leverede produkters svigten, uanset årsagen, herunder at der måtte være konstruktions-,
fabrikations- eller materialefejl.
Køber har pligt til af lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav med sælger i anledning af de solgte varer.
13. Tvister
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.
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