SALGSSALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Anvendelse

6. Garanti og dennes evt. bortfald

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder
anvendelse på ethvert køb af varer og tjenesteydelser fra
ROLTEC el-kørestole A/S, Lægårdsvej 13, 8520 Lystrup
(herefter benævnt ”ROLTEC”).

6.1. ROLTEC yder et års garanti på den solgte genstand.
Garantien omfatter dog ikke sliddele såsom f. eks dæk,
batterier og lign.

1.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende
salgs- og leveringsbetingelser og købers indkøbsbetingelser
el.lign. gælder alene nærværende salgs- og
leveringsbetingelser, uanset at ROLTEC ikke udtrykkeligt eller
på anden måde måtte have afvist købers indkøbsbetingelser
el. lign.
2. Priser
2.1. De af ROLTEC angivne priser i tilbud, ordrebekræftelse
el. andetsteds er eksklusiv den til enhver tid gældende moms
og eksklusiv de til enhver tid gældende afgifter, gebyrer samt
andre direkte el. indirekte skatter og afgifter el.lign. Priserne er
endvidere angivet ab fabrik Lystrup (Incoterms 2000)
medmindre andet er aftalt.
3. Betaling
3.1. Medmindre andet skriftligt er aftalt skal betaling erlægges
senest 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling betaler
køberen en morarente svarende til og i overensstemmelse med
Rentelovens § 5, ligesom ROLTEC i overensstemmelse med
samme lov har ret til at beregne gebyr ved fremsendelse af
rykkerskrivelser ved manglende rettidig betaling.
4. Ejendomsforbehold
4.1. De leverede varer forbliver ROLTEC's ejendom, indtil
betaling fuldt ud er erlagt. Ved manglende rettidig betaling er
ROLTEC til enhver tid berettiget til at tilbagetage det leverede,
og samtlige omkostninger i forbindelse med tilbagetagelsen
afholdes af køber. Hvis køber ikke afholder omkostningerne
eller ikke stiller sikkerhed herfor, har ROLTEC ret til i stedet for
at gøre ejendomsforbeholdet gældende at kræve erstatning i
henhold til dansk rets almindelige regler, hvad ROLTEC i
øvrigt har uanset om denne gør ejendomsretten gældende
eller ej.
5. Leveringssted og leveringstid samt risikoovergang
5.1. Medmindre andet aftales, f. eks ved meddelelse til
køberen om at levering har fundet sted i form af fremsendelse
af faktura til denne, sker enhver levering ab fabrik Lystrup og
anses for at have fundet sted, når ROLTEC på det aftalte
leveringstidspunkt eller inden for den aftalte tidsfrist har stillet
det købte til rådighed for køberen på ROLTEC’s fabrik i Lystrup
eller andet aftalt sted. På dette tidspunkt overgår enhver risiko
for det købtes undergang eller beskadigelse til køberen,
medmindre denne forinden har fået det købte udleveret til
afprøvning, lån eller brug i øvrigt, idet risikoen for det købtes
undergang og beskadigelse så allerede overgår til køberen
ved udlevering.
5.2 En evt. overskridelse af det aftalte leveringstidspunkt eller
frist på op til 7 dage anses stadig for rettidig levering, forudsat
at køber er orienteret om overskridelsen.

6.2 Garantien bortfalder dog, såfremt køber ikke har foretaget
almindelig eller af ROLTEC foreskrevet vedligeholdelse af den
købte genstand, ligesom garantien bortfalder, såfremt
køber uden ROLTEC’s forudgående skriftlige samtykke selv har
foretaget eller ladet tredjemand foretage reparationer,
monteringer eller ændringer, ligesom garantien ej heller
omfatter mangler eller skader opstået ved fejlagtig benyttelse
eller opbevaring af den købte genstand. Garantien bortfalder
endvidere, såfremt den købte genstand anvendes på en måde
eller til formål, hvortil den ifølge sagens natur ikke er
beregnet.
7. Mangler og ansvar herfor
7.1. ROLTEC's ansvar for mangler omfatter kun mangler ved
varer leveret af ROLTEC, og som viser sig inden 24 måneder
fra levering, og som skyldes årsager opstået før risikoen er
gået over på køber, og kun såfremt køber straks har
reklameret over manglen, og såfremt aftalte
betalingsbetingelser er overholdt, og kun såfremt de leverede
varer ikke uden ROLTEC’s anvisninger eller skriftlige
godkendelse er ændret, repareret eller anvendt på en måde
eller til formål, hvortil de ifølge sagens natur ikke er beregnet,
eller manglen er opstået under de for varen normale og
forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse.
7.2 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler ved det
leverede til ROLTEC straks manglen er konstateret og under
alle omstændigheder inden for den i pkt. 7.1 anførte 24
måneders frist. I modsat fald mister køber enhver ret som følge
af manglen.
7.3 Medmindre andet er aftalt, sker enhver forsendelse til og
fra ROLTEC i forbindelse med vederlagsfri reparation eller
udskiftning for ROLTEC's regning og risiko. Dette er dog
betinget af, at køber følger ROLTEC's instruktioner om
forsendelsesmåde.
7.4 ROLTEC forpligter sig til og forbeholder sig ret til inden for
24 måneder fra levering at reparere eller udskifte varer leveret
af ROLTEC og som efter ROLTEC’s undersøgelser eller
vurdering er defekte på grund af fabrikations-, konstruktionseller materialefejl.
7.5 Mangelfulde varer skal stilles til ROLTEC's disposition og
bliver ved udskiftning ROLTEC's ejendom.
7.6 Såfremt køber har reklameret over en mangel og ROLTEC
kan konstatere, at der ikke foreligger nogen mangel, som
ROLTEC bærer ansvaret for, har ROLTEC ret til godtgørelse
for det arbejde og de omkostninger, reklamationen og evt.
forsendelse har påført selskabet.
7.7 ROLTEC er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fra købers eller
tredjemands side, ændringer foretaget uden ROLTEC's
skriftlige samtykke, reparationer, som køber har udført på
mangelfuld måde eller fejlagtig befordring og opbevaring.
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Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse,
herunder bagatelmangler, der ikke har funktionsmæssig
betydning.
7.8 ROLTEC har intet ansvar for mangler udover det i pkt. 7.1
- 7.7 nævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte
forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet
indirekte tab. Denne begrænsning i ROLTEC's ansvar gælder
ikke, dersom selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

9.2 Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare
længere end 3 måneder, er såvel ROLTEC som køberen
berettiget til at annullere indgåede aftaler uden at dette skal
anses for misligholdelse med de konsekvenser hvad deraf
følger
9.3 Omstændigheder som nævnt ovenfor, der var indtruffet
inden salgsaftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed,
såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne
forudses på kontraheringstidspunktet.

8. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (Produktansvar)
10. Tegninger,
Tegninger, beskrivelse og specifikationer
8.1. ROLTEC er kun ansvarlig for personskade, hvis der føres
bevis for skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem
defekten og skaden og denne skyldes fejl eller forsømmelse
begået af ROLTEC eller andre for hvem ROLTEC har ansvaret.
8.2 ROLTEC er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller
løsøre (tingsskader), som indtræder, mens den leverede vare
er i køberens besiddelse. ROLTEC er heller ikke ansvarlig for
skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på
produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er ROLTEC alene
ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme
betingelser (bevis og årsagsforbindelse) som for personskade.
ROLTEC er under ingen omstændigheder ansvarlig for
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab eller
for skade på selve det defekte produkt.
8.3 I den udstrækning ROLTEC måtte blive pålagt
produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at
holde ROLTEC skadesløs i samme omfang, som ROLTEC's
ansvar er begrænset efter bestemmelserne i nærværende
punkt 8. Disse begrænsninger i ROLTEC's ansvar gælder
imidlertid ikke, hvis ROLTEC har gjort sig skyldig i grov
uagtsomhed.
8.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber eller ROLTEC
om erstatning for skader i henhold til dette punkt 8., skal den
part overfor hvem et sådant krav gøres gældende straks
underrette den anden herom.
8.5 ROLTEC og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en
skade, som påstås forårsaget af det af ROLTEC leverede
produkt.
8.6 Såfremt ROLTEC fremsætter krav herom, skal det
indbyrdes forhold mellem køber og ROLTEC dog afgøres ved
den i pkt. 11.1 nævnte voldgift eller domstol og efter loven i
ROLTEC's land i henhold til pkt. 11.2.
9. Ansvarsfrihed
Ansvarsfrihed (Force Majeure)

10.1. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende
leverancen eller fremstillingen deraf, som før eller efter
salgsaftalens indgåelse overlades fra den ene part til den
anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne
tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information
kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andre
formål end montering og vedligeholdelse af leverancen. Uden
samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke
herunder anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller
på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
10.2. På købers forlangende skal ROLTEC ved den i pkt. 7.1
nævnte periodes begyndelse vederlagsfrit forsyne køber med
det aftalte antal, dog mindst et eksemplar af oplysninger og
tegninger, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan
udføre montering og vedligeholdelse af alle leverancens dele.
ROLTEC har dog ikke pligt til at udlevere materiale, som
ligger til grund for fremstilling af leverancen eller reservedele.
10.3. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, tekniske og
andre data anført i de af ROLTEC udarbejdede kataloger eller
andetsteds anført er alene af vejledende karakter. ROLTEC
påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Ret til
konstruktionsændringer forbeholdes.
11. Lovvalg
Lovvalg og værneting
11.1. Enhver tvist mellem ROLTEC og køberen i anledning af
disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter ROLTEC's
valg enten ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler
om voldgift, som gælder i ROLTEC's land eller ved Sø- og
Handelsretten i København eller ved ROLTEC's værneting.
11.2. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af disse
salgs- og leveringsbetingelser, skal bedømmes efter loven i
ROLTEC's land, såfremt andet ikke udtrykkeligt følger af
skriftlig aftale mellem ROLTEC og køber.
11.3. Ved salg til udlandet kan ROLTEC dog efter eget valg
bestemme, at tvistigheder skal afgøres ved én af de i købers
land beliggende domstole.

9.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for
ROLTEC, såfremt de forhindrer salgsaftalens opfyldelse eller
gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver
anden omstændighed, som ROLTEC ikke er herre over, såsom
f. eks. brand, atomuheld, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, valuta- og finansielle restriktioner,
terrorhandlinger eller trusler om samme, oprør eller
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraft og energi samt mangler
ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør.
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