Salgs- og leveringsbetingelser
DK Blik IVS (DKB). CVR-nr.: 38 41 84 16
1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for DKB, når køberen har modtaget skriftlig
ordrebekræftelse. Tilbud fra DKB, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt
overensstemmende accept fra køber ikke er DKB i hænde senest to uger fra tilbuddets dato. Priser på DKBs
hjemmeside er eksklusiv moms og afgifter.
2. Levering
DKB leverer i hele Danmark til gældende fragtpriser. Levering sker ab lager, hvorfor forsendelse sker for
købers regning og risiko.
3. Betalingsbetingelser
Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2
% pr. påbegyndt måned regnet fra den på fakturaen angivne forfaldsdag. Der pålægges desuden et
rykkergebyr på kr. 100,00 for hver afsendt rykker. Såfremt køber ikke kan kreditforsikres, skal betaling være
modtaget af DKB før arbejdet påbegyndes.
4. Forsinkelse
Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af forhold, som ikke kan lastes DKB, herunder
arbejdskonflikt, brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra DKBs
underleverandører, som skyldes nogle af de nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden med en
periode svarende til den periode, som forsinkelsen har varet. DKBs evt. erstatningsansvar for tab, som
køber måtte lide som følge forsinkelse, der skal henregnes til DKBs forhold, er maksimeret til den værdi,
som det forsinkede produkt udgør, dog maksimalt kr. 10.000.
5. Reklamation og mangler
Reklamation vedrørende mangler skal skriftligt fremsættes over for DKB straks efter de kunne være
konstateret af køber. Undlader køberen dette, mister køber retten til misligholdelsesbeføjelser. DKB hæfter
ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab og DKBs erstatningskrav er i alle tilfælde begrænset til
DKBs kostpris.
6. Produktansvar
DKB er ikke ansvarlig for skader forvoldt på fast ejendom eller løsøre af et produkt, imens produktet er i
købers besiddelse. DKB er ej heller ansvarlig for skader på produkter, som fremstilles af køber eller på
produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår. I tilfælde af, at DKB måtte blive pålagt et
erstatningsansvar over for tredjemand for en sådan skade, er køber pligtig at holde DKB skadesløs herfor og
køber er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst
imod DKB. Køber forpligter sig til at tegne produktansvarsforsikring for ethvert produktansvar, som kan
gøres gældende mod køber. Parterne forpligter sig til straks at orientere den anden part, såfremt der rejses
et produktansvarskrav fra tredjemand. DKB er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste

eller andre indirekte tab. DKBs erstatningsansvar i forbindelse med produktansvar kan maximalt fastsættes
til varens kostpris.
7. Ejendomsforbehold
DKB bevarer ejendomsretten til leverancer, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger
og renter er betalt – også selvom disse måtte befinde sig hos køber. Såfremt køber ikke betaler, er DKB
berettiget til at fjerne det leverede, der ikke er betalt for – også selvom det måtte befinde sig hos køber.
Køber er i den forbindelse forpligtet til at sikre DKB adgang til det leverede.
8. Værneting og lovvalg
Såfremt parterne ikke kan finde en mindelig løsning, skal sag anlægges ved Retten i Hillerød ved anvendelse
af dansk ret.
9. Returnering
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og alene såfremt varerne er kurante og ubeskadigede,
og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. Køber sørger for og betaler for samtlige omkostninger ved
returnering. Ved aftalt returnering skal vedlægges kopi af ordrebekræftelse eller faktura.
10. Ansvarsbegrænsning
DKB erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til
det beløb, der er faktureret for den leverance, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte
forbundet med erstatningskravet.
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