Salgs og leveringsbetingelser 01.01.2021
1. Gyldighed
Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud,
ordrer og leverancer fra CK-TEKNIK A/S, cvr-nr. 11807275, Trehøjevej 5, 7200
Grindsted, Danmark, (herefter ”CK-TEKNIK”), til enhver erhvervsdrivende kunde
(herefter ”Køber”), (herefter samlet ”Parterne”), medmindre andet er udtrykkelig
skriftligt aftalt. CK-TEKNIK er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder
eventuelle indkøbsbetingelser, selv om CK-TEKNIK ikke har gjort indsigelse mod
sådanne vilkår.
2. Salgsmateriale og prislister
Oplysninger i CK-TEKNIK’s brochurer, reklamer, produktbeskrivelser, prislister etc.,
der indeholder informationer om kapacitet, slidstyrke, ydeevne, tekniske data,
dimensioner, vægt eller lignende er ikke juridiske bindende for CK-TEKNIK og skal
alene betragtes som vejledende. Der tages desuden forbehold for trykfejl og
modelændringer. Medmindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet, vil
alle produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for
specielle kvalitetskrav.
3. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver CK-TEKNIK tilbud, der
ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, hvis Købers accept
ikke er modtaget hos CK-TEKNIK senest 30 dage fra tilbuddets dato.
4. Priser
Alle priser er nettopriser og skal betales til CK-TEKNIK uden modregning eller
fradrag, medmindre andet er aftalt. Priserne er eksklusive moms, told, afgifter,
emballage, transportomkostninger, transportforsikring og alle øvrige omkostninger,
som påhviler Køber, medmindre andet er aftalt. Alle ordrer under DKK 2500,eksklusive de ovennævnte omkostninger påføres ekspeditionsgebyr på DKK 250,5. Prisændringer
CK-TEKNIK er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre prisen på det
bestilte produkt som følge af forøgede omkostninger for CK-TEKNIK, herunder
dokumenterede ændringer i materialepriser (> 2,5%), valutakurser, forhøjelse i
terminal- og transportomkostninger, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. Det samme
gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU-myndighedernes indgreb i
prissætningen i forhold til produkter af stål, rustfrit stål, aluminium og lignende,
herunder fastsættelsen af bindende mindstepriser samt indførsel af
anti-dumpingtold, udligningstold, eller anden form for særtold, afgift og lignende.
6. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er 15 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden
skriftlig aftale foreligger. Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen
forhold, som CK-TEKNIK ikke er ansvarlig for, er CK-TEKNIK berettiget til at
beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en
rentesats svarende til 2 % per påbegyndt måned. Desuden er CK TEKNIK berettiget
til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens
bestemmelser. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod
CK-TEKNIK, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af CK-TEKNIK og har ikke
ret til at tilbageholde nogen del at købesummen på grund af modfordringer af nogen
art.
7. Levering
Den mellem Parterne aftalte leveringsklausul fortolkes i henhold til de ved aftalens
indgåelse gældende INCOTERMS.
Leveringstiden er fastsat af CK-TEKNIK efter bedste skøn, og hvis den ikke kan
overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om
tidspunktet, hvor levering kan forventes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver
ikke Køber ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen form for økonomisk
kompensation fra CK-TEKNIK.
8. Accept af levering
I forbindelse med leveringen skal Køber straks foretage en grundig og passende
undersøgelse af det leverede produkt. Hvis Køber vil påberåbe sig, at det leverede
produkt har en synlig skade, skal Køber straks og senest på leveringsdagen give
CK-TEKNIK meddelelse herom. Hvis Køber vil påberåbe sig, at det leverede
produkt havde en usynlig skade ved leveringen, skal Køber senest 5 dage fra
leveringen af produktet til Køber give meddelelse herom til CK-TEKNIK.
Hvis Køber vil påberåbe sig, at CK-TEKNIK ikke har leveret det bestilte antal
produkter eller at CK-TEKNIK ikke har leveret det faktisk bestilte produkt, skal
Køber senest 5 dage fra leveringen af produktet til Køber give meddelelse herom til
CK-TEKNIK. Hvis Køber i forbindelse med leveringen af produktet har kvitteret på
et fragtbrev uden anmærkninger, er Køber efterfølgende afskåret fra at gøre
gældende, at det leverede produkt havde en synlig skade ved leveringen eller at
der ikke er blevet leveret det bestilte antal produkter.

9. Tilkobling til andet udstyr
Hvis ikke andet er angivet, er Køber ansvarlig for at forbinde alt andet udstyr, der
ikke leveres af CK-TEKNIK, til det fra CK-Teknik leverede produkt. CK-TEKNIK er
ikke ansvarlig for ændringer af hardware og software i udstyr, der ikke er inkluderet
i CK-TEKNIK’s leverance. Fejl eller mangler forårsaget af eksisterende udstyr eller
i eksisterende udstyr er ikke dækket af garantien, og de påvirker heller ikke
overtagelsesprocedurerne.
10. Fortrolighed
Ingen af parterne har ret til, uden den anden parts samtykke, at give tredjemand
kendskab til teknisk eller kommerciel information, som den anden part ved aftalens
indgåelse eller senere har angivet som værende fortrolig. Dette gælder dog ikke i
det omfang overleveringen af sådan information er nødvendig for, at parterne skal
kunne opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen eller er nødvendig for drift og
vedligeholdelse af Leverancen. Hver af parterne er forpligtede til at forhindre, at den
nævnte fortrolige information i større omfang end beskrevet, overlades til eller
anvendes af partens ansatte, konsulenter, underleverandører og andre
leverandører eller andre, som hos ham har eller kan få adgang til sådan information.
Brug af CK-TEKNIK dokumenter, logo eller virksomhedsbogstaver til reklameformål
er kun tilladt med CK-TEKNIK’s skriftlige tilladelse.
10. Garanti
Garantiperioden er tolv (12) måneder fra levering eller 2.000 driftstimer,
medmindre andet er aftalt. For renoveret brugte produkter er garantien 3 måneder,
dog maks. 500 timer. Garantien dækker skader, der påviseligt er forårsaget af
dårligt materiale eller defekt design. Sliddele er ikke dækket af garantien. Garantien
dækker kun udskiftning af defekte dele / emner. Rejsetid, rejseomkostninger,
ophold og opholdsudgifter er ekskluderet. I garantiperioden må kun originale
reservedele fra CK-TEKNIK og forbrugsvarer i henhold til CK-TEKNIK’s
specifikationer anvendes. Ellers bortfalder garantien. Dele under garanti skal
returneres til CK-TEKNIK for Købers regning.
12. Generel Ansvarsbegrænsning
Parterne har ikke noget ansvar over for hinanden ud over det, der er fastsat i disse
betingelser. Dette gælder ethvert tab, som en part kan lide, så som driftstab, tabt
fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab eller indirekte tab.
Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis en part har gjort sig skyldig i grov
Uagtsomhed eller krænket den andens parts rettigheder.
13. Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er CK-TEKNIK ikke
ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser og er heller ikke
erstatningsansvarlig over for Køber for tab, som kan henhøres til force majeure.
Som force majeure anses forhold, der er uden for CK-TEKNIK’s kontrol, og som
CK-TEKNIK ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force
majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk
og arbejdsstridigheder. Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af
eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder
ind under denne ansvarsbegrænsning. Hvis levering hindres midlertidigt ved en
eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.
Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er CK-TEKNIK berettiget til at
annullere den relevante aftale, uden at der kan gøres noget ansvar gældende i den
forbindelse.
14. Ugyldighed
Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige
eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed
eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
15. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved
disse betingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved
voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom,
og under anvendelse af danske retsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal
hverken helt eller delvist finde anvendelse.
16. Ejendomsforbehold
CK-TEKNIK forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige
retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt.
påløbne omkostninger er betalt til CK-TEKNIK. Den fulde ejendomsret til alle
immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser,
herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører CK-TEKNIK.
17. Yderligere betingelser
Hvis installation er inkluderet i aftalen, så er Installations Betingelser fra
CK-TEKNIK gældende.
Medmindre andet er aftalt, leveres al dokumentation på Dansk eller engelsk.
CK-TEKNIK forbeholder retten til at ændre Betingelserne uden forudgående varsel.
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