Salgs- og leveringsbetingelser for WOOD STEP A/S
I 		 Almindelige vilkår
1.		 Nedenstående vilkår for salg og levering af trapper og tilbehør er
gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2.		 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af WOOD STEP A/S’ tilbud
eller ordrebekræftelse, er leverancen baseret på WOOD STEP A/S’
til enhver tid gældende standardudførelse.
3.		 Leverancen omfatter alene de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen
nævnte dele og specificerede ydelser. Statiske beregninger er således ikke indeholdt uden særskilt aftale.
4.		 Alle tegninger og tekniske dokumenter, som WOOD STEP A/S
overlader til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver WOOD
STEP A/S’ ejendom, og de må ikke uden WOOD STEP A/S’ tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med installeringen, brugen og vedligeholdelsen af leverancen og må ikke kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab.

5.		 Såfremt WOOD STEP A/S overskrider leveringstiden, uden at der
foreligger force majeure, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 10 arbejdsdage. Efter udløb af denne frist kan køber - medmindre han bærer
ansvaret for forsinkelsen – skriftligt hæve aftalen for så vidt angår
den forsinkede del af leverancen. Køber har, såfremt han hæver
aftalen, og der ikke er indgået aftale om bod, jf. ovenfor, krav på
erstatning for de direkte tab, han har lidt ved forsinkelsen, idet erstatningen dog ikke kan overstige 7,5% af købesummen for den
forsinkede del af leverancen.
		 Bortset fra denne erstatning eller eventuel aftalt bod er ethvert krav
fra køber i anledning af sælgers forsinkelser udelukket.
6.		 I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 2 måneder, har begge parter ret til at hæve aftalen og kan ikke derudover
kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte
tab.

5.		 Såfremt leverancen skal indgå i bygning eller anden sammenhæng,
hvor der stilles særlige krav til indretning, stabilitet og lignende,
påhviler det køberen at give WOOD STEP A/S oplysning om sådanne særlige krav forud for aftalens indgåelse.

IV		 Reklamation, mangler, garanti og afhjælpningsret
1.		 Det påhviler køber senest ved modtagelsen af leverancen at foretage en grundig undersøgelse af, om det leverede er kontraktsmæssigt.

6.		 WOOD STEP A/S er ikke ansvarlig for indhentning af myndighedsgodkendelser, -tilladelser m.v.

		 Såfremt der er mangler, skal reklamation herover ske skriftligt og
være WOOD STEP A/S i hænde senest 8 dage efter levering. Manglende rettidig reklamation medfører bortfald af købers mangelsbeføjelser, for så vidt angår mangler, der kunne eller burde have været konstateret ved leveringen eller umiddelbart derefter.

7.		 Skriftlige tilbud fra WOOD STEP A/S er bindende i 4 uger fra tilbudsdato.
8.		 Omfatter aftalen montagearbejde, er WOOD STEP A/S berettiget
til at anvende underentreprenører. I tilfælde heraf gælder, hvor ikke
nærværende salgs- og leveringsbetingelser fører til andet resultat,
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed, AB92. Til montagearbejde kræves frit el-forbrug,
og det er en betingelse, at der er rimelige fastgørelsesmuligheder.
Bygherren er forpligtet til at tegne sædvanlige allrisk forsikring, der
tillige dækker leverancer og arbejde, der udføres af WOOD STEP
A/S eller dennes underentreprenører.
		 Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installationer.
9.		 Ved afbestilling er WOOD STEP A/S berettiget til at fakturere indkøbte materialer og medgået arbejdsløn, dog min. 10% af entre
prisesummen.
II		 Betaling
1.		 Betalingsbetingelserne aftales ved indgåelse af købsaftale.
		 Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

2.		 WOOD STEP A/S’ mangelsansvar i øvrigt bortfalder, når der er
forløbet 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre ufravigelige lovbestemmelser hjemler et længerevarende ansvar.
3.		 I tilfælde af konstaterede og rettidigt reklamerede mangler ved leverancen eller dele heraf yder WOOD STEP A/S erstatning for det
lidte tab dog maksimalt svarende til leverancens fakturerede pris.
WOOD STEP A/S kan i stedet vælge at foretage omlevering eller
reparation/afhjælpning.
		 Ved reparation eller omlevering betaler WOOD STEP A/S egne
omkostninger, men dækker ikke købers udgifter, herunder udgifter
til demontering/genmontering og udgifter til tredjemand.
		 WOOD STEP A/S’ ansvar er udtrykkeligt begrænset til ovenfor anførte erstatning, omlevering eller reparation. WOOD STEP A/S er
ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og
lignende.

2.		 Såfremt leveringstiden af køberen udskydes ud over 14 dage, er
WOOD STEP A/S berettiget til at fakturere leverancen.

4.		 For leverancer i Danmark til statslige, amtskommunale, kommunale, statsstøttede byggearbejder og lignende gælder, at disse
kan, når skriftlig aftale herom er truffet, leveres efter reglerne i
Bolig- og Byggestyrelsens cirkulære om byggeleveranceklausul.

III		 Levering og forsinkelse, force majeure
1.		 Leveringsstedet er købers adresse i Danmark.

5.		 Med hensyn til produktskader er WOOD STEP A/S ansvarlig for
personskade efter reglerne i Lov om Produktansvar, dog med beløbsmæssig begrænsning, jf. nedenfor.

		 Ved levering af udvendige trapper fordres der jævn og fast kørevej
for 16 tons lastbil helt hen til montagestedet. Ved indvendige trapper fordres der jævn og fast kørevej for 16 tons bil frem til nærmeste brugbare åbning.
2.		 Leveringstider gælder med forbehold af force majeure.
3.		 WOOD STEP A/S er i tilfælde af udebleven eller forsinket levering
ansvarsfri, når der foreligger hindringer, f.eks. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, skader som følge af lækager, strejker, lockout,
eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for WOOD STEP
A/S’ kontrol, og som forsinker eller hindrer produktion og levering
af den aftalte leverance.
4.		 Bod ved forsinkelse betales kun, såfremt der er indgået skriftlig
overenskomst herom. Er sådan overenskomst indgået, og overskrider WOOD STEP A/S den aftalte leveringstid – uden at der foreligger force majeure – er køber berettiget til en bod fra den dag, hvor
levering skulle have fundet sted. Boden udgør 1% for hver hel uge,
forsinkelsen varer, af den del af den aftalte købesum, som dækker
den forsinkede del af leverancen. Boden kan dog ikke overstige
7,5% af købesummen for den forsinkede del af leverancen.

		 For skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, efter at leverancen er kommet i købers besiddelse, er WOOD STEP A/S ikke
ansvarlig, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af WOOD STEP A/S eller andre, som WOOD
STEP A/S har ansvaret for.
		 Ansvaret for produktskader kan ikke overstige kr. 2 mio.
		 WOOD STEP A/S er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, herunder driftstab, avancetab og lignende.
		 I den udstrækning, WOOD STEP A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde
WOOD STEP A/S skadesløs i samme omfang, som WOOD
STEP A/S’ ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og
leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod
WOOD STEP A/S, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved
den domstol, som behandler det af tredjemand rejste erstatningskrav.
V		 Værneting
1.		 Alle tvistigheder mellem parterne vedrørende WOOD STEP A/S’
leverancer afgøres ved de almindelige domstole med sælgers bopæl som værneting for begge parter.

