Salgs- og leveringsbetingelser
INSTALLATION
I installationsprisen er indeholdt installation af anlægsdelene. Installationspriser omfatter ikke liftleje, gravearbejde, etablering af føringsveje, 230 V (med aktiv
jordforbindelse) samt IP-konfiguration og IP-installation, mure- eller maler reparationer medmindre andet er anført. Sælger tager forbehold for evt. Skjulte rør og
ledninger ved montage eller borearbejde og kan ikke stilles til ansvar for erstatning. Bygningsmæssige arbejder er ikke medregnet medmindre andet er anført
(f.eks. konstruktionsændringer/forstærkninger for ophæng af produkter). Alarmsystemer programmeres og tilsluttes evt. døgnbemandet og politigodkendt
kontrolcentral via telefonforbindelse eller tilsvarende system. Der tages forbehold for atmosfæriske forstyrrelser. Installationsprisen er fastsat under
forudsætning af, at lokalerne er frit tilgængelige og at installationen kan foregå kontinuerligt, uhindret og indenfor normal arbejdstid på man-torsdage mellem kl.
8.00-16.00 og fredage mellem kl. 8.00 og kl. 15.30. Køber skal foranledige 230V med aktiv jordforbindelse og IP-netværksinstallation udført til installationen forud
for sælgers ankomst. Levering af produkter anses for sket og risikoen overgået til Køber ved forsendelse fra sælgers lager. Alle forsendelser sker således for Købers
regning og risiko.
Ved montering af TV-overvågning skal køber sørger for IP-konfiguration inden vores ankomst.
For regler omkring videoovervågning, henvises der til Justitsministeriet og Datatilsynets hjemmeside. Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for Købers
evt. egen overtrædelse af gældende lovgivning omkring overvågning, herunder persondatalovgivningen,
PRISER
Alle vores tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældende priser på materialer og arbejdsløn, og der tages forbehold for regulering af tilbuddet.
Alle priser er opgivet i DKK ekskl. moms, fragt, emballage, bro-, vej- og parkeringsudgifter, told, skatter og andre afgifter medmindre andet er anført. Der kan
tillægges fragt-, ekspeditions-, og miljøomkostninger samt udgifter til sikkerhed i henhold til AB92/AB18, hvis det aftales at AB92/AB18 er gældende. Udgifter til
teleselskaber/SIM kort (såvel oprettelse som forbrug) er, medmindre andet er tydeligt angivet, ikke indeholdt i Købers entreprise og afregnes efter forbrug
LEVERINGSTIDER
Vi påtager os intet ansvar eller erstatning ved forsinket levering som følge af forcemajeure, andre uforudsigelige leveringshindringer eller vanskeligheder fra
fabrik eller lign.
RETURNERING
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Skaffe- og specialfremstillede varer tages ikke retur.
PRODUKTANSVAR
Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af den leverede vare:
På fast ejendom eller løsøre eller for følgerne af sådan en skade der indtræder, mens varen er i købers besiddelse. På produkter, der er fremstillet af køber eller
på produkter, hvori disse indgår. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er 14 dage netto medmindre andet er aftalt. Medmindre andet aftales faktureres med 20% ved indgåelse af aftalen,
40% ved varemodtagelsen hos sælger og 40% ved arbejdets færdiggørelse. Sælger er berettiget til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. ved forsinket betaling samt
morarenter efter renteloven og kompensationsbeløb.
REKLAMATION
Eventuelle reklamationer vedrørende mangler ved leverede varer skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Ved påviste mangler inden for dette tidsrum foretages –
efter vores valg – enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare uden beregning.
Såfremt varen – efter ibrugtagning – viser sig at være mangelfuld på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, som det ikke har været muligt at konstatere ved
køberens modtagekontrol, påtager vi os ombytning eller udbedring af varen uden beregning. Dette forudsætter dog, at køber skriftligt har reklameret inden 8
dage regnet fra det tidspunkt, hvor manglen er konstateret, og at varen er returneret til os. Dog kan reklamation ikke ske senere end 1 år regnet fra
leveringsdatoen. Anvendes varen mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
Sælgers ansvar omfatter ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen, ligesom ansvaret ikke omfatter normal slitage og forringelser.
FORSENDELSE
Alle nøgler/vare sender rekommanderet med track og trace nummer
EJENDOMSFORHOLD
Varen forbliver sælgers ejendom, indtil købesummen er fuldt betalt.

