HANDELSBETINGELSER - ATZ FORM A/S
GENERELLE BETINGELSER
Vores handelsbetingelser er gældende for ethvert salg fra ATZ Form til virksomhedens kunder, medmindre andet fremgår af en
særskilt skriftlig aftale, som udtrykkeligt er accepteret af ATZ Form.
Accept på tilbud skal være ATZ Form i hænde senest 30 dage fra datoen for tilbuddet. Efter dette tidspunkt er tilbuddet ikke
bindende for ATZ Form.
Endelig aftale om leveringstidspunkt kan dog først anses for indgået, når ATZ Form har accepteret dette ved fremsendelse af
ordrebekræftelse.

PRISER
Alle priser er eksklusive moms og evt. andre afgifter.

YDELSER
Alt arbejde udført af ATZ Form falder under én af følgende kategorier
·
·
·

Timelønsarbejde med tillæg af materialer og tredjepartsarbejde
Forprojekt
Fast projektpris

Arbejde, der udføres på baggrund af en overslagspris, er at betragte som timelønsarbejde med tillæg for materialer og
tredjepartsarbejde.

FORSINKELSER
Overskridelse af opgivne leveringstider med 4 uger eller derunder betragtes ikke som forsinkelse.
Køber kan alene påberåbe sig forsinkelse, indtil meddelelse om at varen er klar til levering er kommet frem til Køber.
Køber har under ingen omstændigheder ret til erstatning hverken for direkte eller indirekte tab i anledning af forsinkelse.
Køber kan ikke hæve handelen, medmindre Køber ved skriftlig meddelelse til ATZ Form har krævet levering og fastsat en sidste
rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.

LEVERING
Levering finder sted ab fabrik, og transporten sker for Købers regning og risiko, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Fragtskader, der ikke er anmeldt til transportør ved modtagelse af varen, er ATZ Form uvedkommende.

BETALING
Hvis ikke andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage fra fakturadato.
ATZ Form forbeholder sig ret til over for Køber at fastsætte størrelsen af en eventuel kredit.
Såfremt rettidig levering hindres på grund af forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret, herunder, men ikke begrænset til, Købers
ønske om ændring af ordredatoen eller leveringstidspunktet, er Køber pligtig at betale i overensstemmelse med den oprindelige
aftale, og ATZ Form skal i enhver henseende stilles, som om en sådan hindring for rettidig levering ikke havde foreligget.
I tilfælde af forsinket betaling kan ATZ Forms nedennævnte afhjælpningspligt ikke påberåbes af Køber, før betaling har fundet
sted.
Reklamationer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer eller ydelser.

REKLAMATION OG GARANTI
Køber skal give ATZ Form skriftlig meddelelse om at en mangel har vist sig. Meddelelse skal ske uden ugrundet ophold, og i intet
tilfælde senere end 2 uger efter manglen har vist sig.
Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen har vist sig. I modsat fald mister Køber sin ret til at fremsætte
krav i anledning af manglen.
Reparationen foretages hos ATZ Form, med mindre ATZ Form har accepteret, at manglen kan repareres eller udskiftes hos
Køber. Køber skal i disse tilfælde oppebære de eventuelle meromkostninger, som ATZ Form måtte påføres ved afhjælpning af
mangler, som følge af at det leverede befinder sig et andet sted end hos ATZ Form.
Køber kan ikke på ATZ Forms vegne og for ATZ Forms bekostning foretage afhjælpning, medmindre dette er skriftligt aftalt
mellem parterne.
ATZ Form har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke
ændrer det købtes anvendelighed.

Såfremt ATZ Form ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning eller omlevering, er Køber dog berettiget til at hæve købet. En
sådan ophævelse kan dog tidligst ske 2 måneder efter, at Køber skriftligt overfor ATZ Form har taget forbehold om at ville hæve
købet, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke har fundet sted indenfor samme frist. Købers ophævelsesret gælder dog kun,
såfremt det leverede er behæftet med væsentlige mangler.
Udover hæveretten kan ATZ Form ikke ifaldes ansvar, medmindre manglen skyldes ATZ Forms grove uagtsomhed.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Uanset hvad der står anført under ”Reklamation og garanti” og uanset eventuel påvist uagtsomhed, kan ATZ Form aldrig gøres
ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på
almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

FORTRYDELSESRET
Der ydes ingen fortrydelsesret til Køber i henhold til nærværende betingelser.

EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten overgår først til Køber, når den fulde købesum er lagt og registreret på ATZ Forms konto.

PRODUKTANSVAR
ATZ Form er ansvarlig for skade på personer og ting efter reglerne i lov om produktansvar, såfremt skaden er omfattet af denne
lov.
ATZ Form hæfter dog aldrig for drifts-og avancetab eller andet indirekte tab.
Såfremt ATZ Form måtte blive pålagt ansvar i forhold til tredjemand, kan ATZ Form gøre regres mod Køber, medmindre denne
påviser, at ATZ Form i medfør af ovenstående bestemmelser skal bære det endelige tab.
Køber er forpligtet at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler det erstatningskrav, der måtte være rejst mod ATZ Form
på grundlag af skade, som påstås forårsaget af varen.

FORCE MAJEURE
ATZ Form hæfter ikke for manglende opfyldelse af selskabets forpligtelser i henhold til tilbud eller ordrebekræftelse, som følge
af force majeure eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor for ATZ Forms kontrol, og som forhindrer ATZ Form i opfyldelsen.
Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer ATZ Form selv eller en af vores
underleverandører.
Såfremt rettidig eller mangelfri levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes
leveringstiden i et tidsrum, svarende til hindringens varighed, idet hver af parterne dog er berettiget til skriftligt at annullere
aftalen, såfremt hindringen må antages at vedvare udover 3 måneder fra den fastsatte leveringstid.

LOVVALG OG VÆRNETING
Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder, men ikke begrænset til, tvister om fortolkninger af nærværende
handelsbetingelser, eller tvister der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med ATZ Forms tilbud/ordrebekræftelse eller i
forbindelse med enhver leverance fra ATZ Form til Køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er
aftalt Sø- og Handelsretten i København.

