Salgs- og leveringsbetingelser for levering af forbrugsvarer,
samt serviceydelser og reservedele
Generelle bestemmelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for
kunde/leverandørforholdet med KBA PressConsum ApS medmindre der
foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne.
KBA PressConsum ApS’ ansvar
KBA PressConsum ApS (herefter PressConsum) påtager sig kun ansvar
for forsinkelse eller mangler ved de af PressConsum’ leverede og
udførte serviceydelser og forbrugsvarer såfremt PressConsum har
udvist grov uagtsomhed. PressConsum hæfter udelukkende for direkte
økonomisk skade og ikke for driftstab etc. Krav på erstatning skal
fremsættes overfor PressConsum straks og senest 3 måneder efter det
tidspunkt, hvor kunden ved sædvanlig agtpågivenhed er eller burde
være i stand til at gøre sit krav gældende, idet kravet i modsat fald
fortabes og dermed bortfalder.
Produktansvar
For produktansvar er PressConsum ansvarlig i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven. PressConsum fraskriver sig ansvar
for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret på
ethvert andet grundlag kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen
på PressConsum produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtiget til
uden ubegrundet ophold skriftligt at meddele PressConsum, såfremt
kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en sådan skade, eller at
der er farer for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning
PressConsum måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden
forpligtiget til at holde PressConsum skadesløs i samme omfang som
PressConsum ansvar er begrænset i henhold til nærværende aftale.

PressConsum krediterer i visse tilfælde, og kun efter forudgående
aftale, fakturabeløbet minus 25%. Elektriske/elektroniske reservedele
returneret i brudt originalemballage krediteres ikke. Returnering kan
kun finde sted efter forudgående aftale, og levering skal ske fragtfrit
for sælger til KBA PressConsum ApS, DK-8361 Hasselager. Kunde skal
benytte en af PressConsum godkendt transportør samt sende kopi af
returseddel og Track & Trace nr. til PressConsum.
(Reservedele som returneres til værdi under 100 euro krediteres ikke
(der henvises til KBA AG’s bagatel grænse)).
Leveringsbetingelser og ejendomsret over reservedele og forbrugsvarer
Leveringsbetingelser er ab lager efter fremkomst fra eventuel underleverandør. PressConsum har ejendomsretten over forbrugsvarer samt
reservedele installeret af PressConsum indtil disse er fuldt betalt.
PressConsum overtager ejendomsretten på de brugte reservedele, der
udtages af udstyret.
Forsinket betaling og modregning
Enhver forsinket betaling tillægges gebyr samt morarenter efter
PressConsum til enhver tid gældende morarentesats p.t. 2% pr. påbegyndt måned. Kunden fraskriver sig enhver ret til modregning.
Kundens medvirken og ansvar

PressConsum er berettiget til efter eget valg ved udførelsen af serviceydelserne at anvende egne ansatte eller underleverandører.

Kunden er forpligtet til at stille de for opgavens løsning nødvendige
oplysninger og materiale til rådighed for PressConsum. Den af kunden
udpegede medarbejder skal være berettiget til af indgå bindende
aftaler på kundens vegne. PressConsum er berettiget til at anvende
faciliteter og medarbejdere hos kunden i det omfang PressConsum
finder det nødvendigt, og kunden er forpligtet til vederlagsfrit at
stille disse til rådighed.
Kunden må ikke fortage ændringer i det udførte arbejde.

Force majeure

Ophævelse

PressConsum er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter
opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder,
naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller
forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende
transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratrædelse af nøglepersoner, edb-vira
eller andre omstændigheder, som PressConsum ikke er herre over. I
dette tilfælde er PressConsum berettiget til at udskyde leveringen,
indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit
træde tilbage fra aftalen helt eller delvist.

Lovvalg og værneting

Brug af underleverandører

Begge parter har ret til at hæve aftalen, hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser. I tilfælde af PressConsum ophævelse har
PressConsum ret til betaling for udført arbejde og afholdte omkostninger indtil ophævelsestidspunktet.

Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale. Eventuelle
tvister skal afgøres efter dansk rets regler med PressConsum’ hjemting
som værneting.

Garanti
Der ydes 3 måneders garanti på servicearbejde og 12 måneders garanti på produktionsfejl på reservedele som er monteret af PressConsum’
teknikere. Garantien regnes fra den dato reservedelen er monteret
eller servicearbejdet er afsluttet. Monteres reservedelen af kunden
ydes der en 3-6 måneders garanti.
Returnering af forbrugsvare og reservedele
Ubrugte reservedele og uåbnede forbrugsvarer i original emballage,
bestilt af kunden, kan returneres inden for 4 uger efter modtagelse.
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