Salgs- & leveringsbetingelser
1.

Gyldighed

Nedenstående salgs- & leveringsbetingelser gælder for alle
tilbud, ordrebekræftelser og leverancer til byggeri, som
Dtradings indgår og udfører for sine kunder(herefter benævnt
kunden) med mindre andet er aftalt.

Dtradings bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset
om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og
eventuelle renter og gebyrer er betalt.

Kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende vilkår er
ikke bindende for Dtradings.

Dtradings er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens
indgåelse berettiget til over for køber at kræve betryggende
sikkerhedsstillelser for købesummens, renternes og øvrige
omkostningers rettidige betaling.

Ved uoverensstemmelse imellem parternes individuelle
betingelser er Dtradings salgs- & leveringsbetingelser
gældende.
2.

Tilbud, pris og ordrebekræftelse

Alle skriftligt afgivne tilbud er bindende i 14 dage, således at
tilbuddet skal være accepteret skriftligt, senest 14 dage fra
dateringen af tilbuddet.
Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger,
kataloger og brochurer, der er leveret med varen, og til selv at
indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet, samt
korrekt anvendelsesmåde for de købte varer.
Dtradings påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger,
brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske
informationer af enhver art, fra Dtradings leverandører.
Dtradings påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri
mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv.,
som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af varer
fra Dtradings.
Statiske beregninger er eksklusive, og uden for tilbud.
3.

Priser

Priser fremgår af Dtradings til enhver tid gældende prisliste
eller af fremsendt ordrebekræftelse. Dtradings er løbende
berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister
og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt. Alle priser
opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt
eventuelt ekspeditionsgebyr.
4.

Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Købesummen forfalder til betaling efter de for køber hos
Dtradings gældende betalingsbetingelser, medmindre andet
udtrykkeligt skriftligt er aftalt.
Såfremt købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis
forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres er
Dtradings berettiget til at tilbageholde alle yderligere
leverancer til køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes
sammenhæng.

5.

Annulering og ændring af ordrer

Køber har efter afgivelse af en ordre til Dtradings ikke ret til
ændring eller annulering heraf. Såfremt Dtradings alligevel
godkender en ændring eller annulering, er køber pligtig til at
betale de hermed forbundne udgifter, herunder omkostninger
til opbevaring og sikring af kvalitet samt forrentning ved
udskudt salg/leveringstidspunkt.
6.

Garanti

Dtradings yder ikke selvstændig garanti på leverede varer.
Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til
en leverandørgaranti for en vare direkte over for
leverandøren, idet Dtradings alene videreformidler oplysning
om en eventuel leverandørgaranti til køber.
7.

Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet, hvorfor
Dtradings ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser,
medmindre afvigelserne er væsentlige, og for køber
uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.
8.

Produktansvar

Dtradings er kun ansvarlig for person- eller tingskade
forårsaget af en defekt ved et leveret produkt i det omfang det
godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller
forsømmelse fra sælgers side.
Dtradings er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab eller andre økonomiske konsekvanstab indtrådt hos
køber som følge af defekte produkter.
9.

Montage

Sælger kan ikke stilles til ansvar for evt. fejlmontage af kunde.

Ved købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag
tilskrives morarenter med 2% pr. påbegyndt måned, indtil
betaling sker, af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i
henhold til renteloven. Tilskrevne morarenter og eventuelle
gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al
anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Dtradings ApS – Nørdamvej 13 – 9632 Møldrup – CVR-nr: 28150903 - +45 26 21 05 11 – salg@dtradings.dk

10. Levering

13. Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene
vejledende for Dtradings, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Medmindre Dtradings ApS har kunnet undgå en følge eller
have afværget den, hæfter Dtradings ikke for hel eller delvis
forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force
majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade,
eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valuta restriktioner,
almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller,
Dtradings leverandør eller producent insolvens, kan Dtradings
ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere
købers ordre efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst
muligt.

Medmindre andet er aftalt leveres varen uaflæsset og køber
sørger for aflæsning af køretøj.
Hvis parterne har truffet aftale om levering på købers adresse
eller andet af køber anvist sted, med kørefast underlag,
leverer Dtradings varen så nær brugsstedet som en lastvogn
efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller
beskadige køretøjet og omgivelserne.

14. Returvarer
Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til
køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens
køreseddel anses som dokumentation for levering.
Ved evt. transportskade skal chaufføren underrettes og på
skrift accepter skaden på fragtbrevet, da enhver konstatering
af transportskader efterfølgende ikke tilkendes.

Kun ubeskadigede hele colli som er lagervarer ved Dtradings
tages retur og kun efter forudgående skriftlig aftale herom.
Hele colli tages kun retur mod et fradrag på 20% af den
fakturerede pris eksl. moms. Specialfremstillede varer tages
aldrig retur.
15. Tvister

Køber skal betale udgifter ved evt. ventetid i forbindelse med
aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist sted,
ligesom køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger
af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte
leveringstidspunkt.
11. Ansvarsbegrænsning og transport i krav mod Dtradings
leverandører
Dtradings ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist
uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab
eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på
almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

Enhver uoverensstemmelse med reference til parternes aftale
indgået på vilkår som ovenfor fastsat skal afgøres efter dansk
ret.
Sager om ansvar for mangler hvor Byggeleveranceklausulen er
gældende indbringes for voldgiftsretten for Bygge og
anlægsvirksomhed.
Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen
anlægges ved Dtradings hovedkontors værneting, uden hensyn
til hvor køber bor eller opholder sig.

12. Undersøgelsespligt og reklamation
Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af
mangler og forsinkelse, da køber ellers mister ethvert krav som
følge af heraf.
Køber har ikke ret til nogen erstatning eller anden
kompensation i anledning af forsinkelse.
Køber skal straks ved modtagelsen, og altid inden varerne
tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de
leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder
at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.
Reklamationer over mangler og mængdeafvigelser, som køber
har eller burde have konstateret ved varemodtagelsen, skal
køber fremsætte over for Dtradings straks og absolut senest 8
dage efter varens levering til køber for at kunne tages i
betragtning.
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