BETINGELSER af 1. februar 2016
Betingelser af 1. februar 2016 annullerer alle tidligere betingelser vedr. følgende:


Salgs- og leveringsbetingelser

Samhandelsaftaler indgået før 1. februar 2016 er undtaget af ovenstående, og vil være gældende indtil aftalens udløb.
Ret til ændringer i betingelserne uden forgående varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Salgs- og leveringsbetingelser
De generelle salgs- og leveringsbetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for køber, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller
særligt, skriftligt aftalte vilkår. I det følgende er GSV Materieludlejning A/S kaldet sælger og rekvirenten af ydelsen kaldet køber.

§ 1 Priser og tilbud
stk. 1

De oplyste salgspriser er ab lager, ekskl. moms, emballage, afgifter og miljøbidrag.

stk. 2

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 2 uger og afgives altid med forbehold for salg eller udleje til anden side.

stk. 3

Brugt materiel købes som beset.

§ 2 Levering
stk. 1

Levering er ab lager medmindre andet er aftalt.

stk. 2

Hvor sælger varetager leveringen af det købte, påhviler det køberen at anvise et specifikt leveringssted. Køber påtager sig ansvaret for, at det købte er placeret i
overensstemmelse med al gældende lovgivning, sikkerhedsforskrifter, myndigheds- og miljøkrav.

stk. 3

Leverings- og montagepriser er baseret på frie adgangsforhold til montagestedet for montøren og kranvognen, samt at der er stabilt og plant underlag f.eks. ved udlægning af
køreplader på og frem til montagestedet.

stk. 4

Der må ikke være hindringer som luftledninger, træer eller andre forhold i forbindelse med aflæsnings- og montagestedet, som forhindrer fri bevægelighed af lastbiler og kran.

stk. 5

Ved sætteskader eller skader på omgivelser, vil omkostninger i forbindelse med reetablering og opretning skulle afholdes af køber, som har anvist montagestedet.

stk. 6

Sælger forudsætter vedr. moduler og pavilloner, at der i forbindelse med evt. afsætning eller opstilling friholdes en afstand på min. 4 meter rundt om den leverede bygnings
facader.

stk. 7

Alle omkostninger til vejafgift, parkeringsafgift, afspærring, kørevej, anmeldelser til myndighederne, tilladelser, tilsyn og lignende er sælger uvedkommende.

stk. 8

Køber må ikke udføre eller lade udføre ombygninger på det købte uden samtykke fra sælger, før den fulde købssum er indbetalt.

stk. 9

Alle tilslutningsafgifter og tilslutninger af det købte er sælger uvedkommende.

§ 3 Leveringstid
stk. 1

Leveringstider er omtrentlige og med forbehold for forsinkelse. Forsinkes leveringen med mere end en måned, for pavilloner og moduler 3 måneder, kan køber annullere
ordren, men køber kan ikke rejse krav af nogen art over for sælger i den forbindelse.

stk. 2

Ordren bortfalder i tilfælde af væsentlig hindring af levering hos sælger, men køber kan ikke rejse krav af nogen art over for sælger i den forbindelse.

§ 4 Undersøgelse/reklamation
stk. 1

Køber er forpligtet til at kontrollere det købte materiels tilstand og funktionalitet umiddelbart ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader, fejl eller andre mangler, så skal
dette straks og inden ibrugtagning skriftlig kommunikeres til sælger. Indsigelser modtaget senere tages ikke til følge.

stk. 2

Såfremt sælger anerkender mangler ved det leverede, kan sælger efter eget valg udbedre manglen, ombytte med mangelfri vare eller kreditere køber for manglen. Sælger har
ikke herudover noget ansvar over for køber hverken for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab, af hvad art nævnes kan.

§ 5 Ejendomsret
stk. 1

Ejendomsretten forbliver hos sælger indtil køber har betalt alle skyldige beløb - herunder renter og gebyrer – i forbindelse med leverancen.

§ 6 Betaling
stk. 1

Købesummen fremgår af købsaftalen eller fremsendte faktura.

stk. 2

Forfaldsdatoen fremgår af fakturaen.

stk. 3

Efter forfaldsdato påløber der 2 % i rente pr. påbegyndt måned samt gebyrer, morarente og kompensationsgebyr i henhold til renteloven, som betales af køber.

stk. 4

Transporter, montage, anlægsarbejder, reparationsarbejder og tilpasninger faktureres køber umiddelbart efter levering / opstilling iht. købsaftale.

stk. 5

Køber er, indtil den fulde købssum er indbetalt, pligtig til at tegne de nødvendige forsikringer, så det købte holdes fuldt forsikret.

stk. 6

Køber skal fremsende gyldigt forsikringscertifikat som bevis på forsikringsdækning af det købte jævnfør stk. 5

§ 7 Ansvar
stk. 1

Sælger er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet det dog præciseres at sælger ikke kan holdes ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder driftstab,
mistet avance eller lignede.

stk. 2

Sælgers ansvar er begrænset til størrelsen af sælgers dækning under sin erhvervs- og produktansvarspolice. Størrelsen heraf fremgår af www.gsv.dk

stk. 3

Rejser 3. person krav mod sælger, er køber forpligtet til at friholde sælger for alle udgifter, der følger heraf.

§ 8 Lovvalg og værneting
stk. 1

Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Roskilde eller Københavns Byret. GSV Materieludlejning A/S forbeholder sig retten til valg af værneting.
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