
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. OMFANG

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Falcon’s tilbud,
ordrer og leverancer, herunder monterings- og servicearbejder,
medmindre der skriftligt er truffet anden aftale.

2. TILBUD

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med forbehold
om mellemsalg.

Endelig aftale foreligger først ved Falcon's ordrebekræftelse.

3. PRISER

Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og eventuelle andre
offentlige afgifter.

Ved ekspedition af mindre ordrer er Falcon berettiget til at beregne
særskilt ekspeditionsgebyr.

4. LEVERING

Alle ydelser leveres ex works, medmindre andet er aftalt.

Leveringstid angives efter bedste skøn. Såfremt den angivne leve-
ringstid skønnes ikke at kunne overholdes, vil Falcon give køber
meddelelse herom med angivelse af forventet leveringstidspunkt.

Såfremt leveringen udskydes eller forsinkes i mere end 2 måneder i
forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve
aftalen.

Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmin-
dre der er aftalt et fast leveringstidspunkt og forsinkelsen kan til-
regnes Falcon. Erstatningen kan ikke overstige 0,5% af købe-
summen excl. merværdiafgift pr. påbegyndt uge, og kan max. ud-
gøre 5% af købesummen.

Falcon er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet
indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

Ansvar for bortskaffelse eller destruktion af emballage påhviler
køber.

5. BETALING

Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre
der foreligger anden aftale.

Ved forsinket betaling beregnes morarenter i henhold til rentelovens
bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb på grund af even-
tuelle modkrav, der ikke er anerkendt af Falcon.

6. REKLAMATION

Det påhviler køber straks efter modtagelse af ydelsen at foretage
undersøgelse heraf.

Enhver reklamation skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og
senest 8 dage efter, at manglen blev eller burde være opdaget.

7. ANSVAR FOR MANGLER

Falcon yder 1 års garanti fra leveringsdatoen, således at Falcon
inden for denne periode er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, der
skyldes fejl i konstruktion, materiale, fremstilling eller udførelse,
ved at foretage reparation, udskiftning eller omlevering.

Ansvaret omfatter ikke sliddele og lign. eller mangler, der er opstået
som følge af købers eller andres forkerte anvendelse, manglende
vedligeholdelse, tiltag, ændringer eller indgreb i den leverede
ydelse.

Falcon foretager afhjælpningen uden ugrundet ophold efter Falcon's
bestemmelse hos køber eller andet sted, idet køber er pligtig at
fremsende den mangelfulde del eller ydelsen franco til Falcon. Ved
afhjælpning udenfor Falcon skal køber afholde rejse- og opholdsud-
gifter til montør.

Falcon's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælp-
ning, og Falcon har intet ansvar herudover for mangler ved ydelsen,
herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos
køber eller dennes kunder.

Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af
garantiperioden.

8. PRODUKTANSVAR

Falcon er kun ansvarlig for produktansvar, hvis dette følger af ufra-
vigelige lovbestemmelser.

Falcon er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet
indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

Ved erhvervstingskader på fast ejendom eller løsøre er Falcon’s
ansvar begrænset til DKK 1 mio.

Såfremt Falcon måtte blive pålagt produktansvar over for tredje-
mand, er køber forpligtet til at holde Falcon skadesløs i samme
omfang, som Falcon's ansvar er begrænset i henhold til nærværende
bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig adcitere ved samme
domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod
Falcon.

Falcon har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

9. FORCE MAJEURE

Falcon er ikke ansvarlig, såfremt manglende opfyldelse af en aftale
skyldes omstændigheder udenfor Falcon's kontrol, og som ikke
kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse,
som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter,
brand og lign.

10. SÆRLIGE BETINGELSER

Almindelige leveringsbetingelser NL92 for leverancer af maskiner
mv. er gældende for ydelser leveret i Norden, mens CISG er
gældende for ydelser leveret udenfor Norden, i det omfang
bestemmelserne ikke er fraveget ved nærværende bestemmelser.

11. SERVICEARBEJDER

Angivne priser for servicearbejder er baseret på foreliggende
oplysninger, og er kun overslagspriser, medmindre andet er særskilt
aftalt.

Køber er forpligtet til at drage omsorg for, at servicearbejder kan
udføres i overensstemmelse med gældende regler med hensyn til
arbejdsmiljø m.v., samt at der uden omkostning for Falcon er el,
vand og trykluft til stede på arbejdsstedet.

12. EJENDOMSRET

Ejendomsretten til det leverede tilkommer Falcon, og overgår først
til køber, når den fulde købesum er betalt.

13. VOLDGIFT LOVVALG

Alle uoverensstemmelser mellem køber og Falcon skal afgøres
endeligt ved voldgift gennem Det Danske Voldgiftsinstitut.
Voldgiftsretten skal holdes i København på grundlag af dansk ret.
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