ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER
1.
ALMINDELIGT:
Nedenstående
salgsbetingelser gælder, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig
aftale og anses for bindende ved købers accept af Zenitel’s
tilbud.
2. TILBUD er gyldige i 30 dage. Mellemsalg forbeholdes. Ret til
ændringer i tryksager, tegninger mv. forbeholdes.
3. ORDRER modtages, bekræftes og udføres såvel
leveringsmæssigt som prismæssigt under forbehold for force
majeure og andre forhold, som Zenitel ikke er herre over. For
ordrens udførelse kræves oplyst tekniske specifikationer som
angivet af Zenitel. Baseret på kreditoplysninger forbeholder
Zenitel sig retten til at ændre de opgivne betalingsbetingelser.
4. LEVERINGSTIDEN regnes fra den dato, ordren og alle
nødvendige oplysninger er indgået til Zenitel. Leveringstiden er
anslået efter Zenitel’s bedste skøn. Zenitel påtager sig under
ingen form erstatningspligt for forsinket levering, ligesom
forsinket levering ikke berettiger køber til annullering eller
ophævelse af ordren.
5. AFTAGELSE AF UDSTYR: Køber skal senest 7 dage efter
Zenitel’s meddelelse om, at udstyr er klar til levering som
angivet i tilbuddet, træffe bindende aftale med Zenitel herom
inkl. evt. aftale om forsendelse.
I modsat fald opbevarer Zenitel udstyret for købers regning og
risiko, indtil levering kan finde sted. Udstyret betragtes efter
udløbet af 7-dages fristen som leveret, og betaling for
leverancen er forfalden. Forsendelsen sker for kundens
regning.
6. AFPRØVNING og inspektion af hver enkelt leverance,
enheder og tilbehør foretages altid på fabrik forud for
afsendelse af varerne. For særlige prøver krævet af køber
forbeholder Zenitel sig ret til at beregne særskilt pris. Udebliver
køber fra en aftalt prøve, betragtes afprøvningen som godkendt
af køber.
7. BETALING: Betalingsbetingelser er, med mindre andet er
aftalt, fakturadato + 30 dage, efter hvilket tidspunkt der
beregnes
rente
med
2 % pr. påbegyndt måned. Betaling skal finde sted portofrit på
vort kontor i Brøndby, medmindre der er anvist andet
betalingssted.
8. PRISER er, hvor andet ikke foreligger, angivet ab fabrik,
ekskl. installation, merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter
og gebyrer.

Reparation foretages af Zenitel på én af Zenitels adresser
inden for normal arbejdstid og omfatter såvel materialer som
arbejdsløn. Det påhviler køber at udtage enheden til reparation,
isætte enheden efter reparation samt at afholde evt.
omkostninger til fremsendelse. Zenitel afholder omkostninger
til tilbagesendelse efter reparation. Evt. løn for arbejde uden for
normal arbejdstid betales af køber.
Skader på udstyret opstået som følge af købers ikkeforskriftsmæssige brug eller tilslutning dækkes ikke.
Erstatning for driftstab, avancetab, tidsspilde og andet indirekte
tab ydes ikke.
Det påhviler køber at dokumentere, at udstyret er under
garanti, enten i form af kopi af faktura eller følgeseddel.
10. PRODUKTANSVAR: Forvolder et af Zenitel leveret apparat
skade, er Zenitel kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at
skaden skyldes fejl begået af Zenitel. Der hæftes dog aldrig for
driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
11. ANSVAR for apparaters brug: Køber er ansvarlig for at
indhente evt. nødvendige tilladelser og driftsfrekvenser. Zenitel
påtager sig intet ansvar for forstyrrelser af eller fra andre
radiotjenester som følge af brug af leverede radioanlæg,
ligesom anvendelse heraf sker på brugers ansvar og risiko.
12. INSTALLATIONER / ÆNDRINGER af leverancen er ikke
inkluderet i apparatprisen. Ved installation af hovedstation skal
stikkontakt for lysnet (230 VAC) forefindes ved
installationsstedet.
13. EKSPORTRESTRIKTIONER: Udstyr leveret af Zenitel kan
være omfattet af eksport-restriktioner. I påkommende tilfælde
er køberen eller brugeren forpligtet til at indhente
myndighedernes godkendelse, inden udstyret føres ud af
landet.
14. SALG TIL FORBRUGER: Ved salg til forbruger er
ovenstående bestemmelser kun gældende, såfremt de ikke
strider mod eksisterende forbrugerlovgivning.
15. LOVVALG OG VÆRNETING: Zenitels tilbud og aftale med
køber om levering af udstyr er underlagt dansk ret. Enhver tvist
om tilbuddets eller aftalens indhold henholdsvis parternes
forpligtelser og rettigheder i anledning af aftalen skal afgøres af
de almindelige danske domstole med retten på Zenitels
hjemsted som aftalt værneting.
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9. SERVICE / VEDLIGEHOLDELSE: Inden for en periode af 12
måneder fra levering udbedres uden beregning alle fejl og
mangler ved fabriksnyt udstyr, der skyldes materiale- eller
fabrikationsfejl.
Såfremt levering ikke kan ske som aftalt og dette ikke skyldes
Zenitels forhold, regnes den ovennævnte 12-måneders periode
fra det aftalte leveringstidspunkt.
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