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Salgs- og leveringsbetingelser 

 
Rådgivning 
Vi rådgiver vore kunder ud fra vor bedste viden og erfaring samt eventuelle oplysninger fra kunden, og kan på ingen vis 
stilles ansvarlig, såfremt det på et senere tidspunkt gør sig gældende, at en anden løsning ville være foretrukket. 
 

Priser 
De anførte priser er excl. moms, fragt, emballage samt told og andre afgifter. Tilbud er bindende i 30 dage når intet andet er 
angivet. Der tages forbehold for prisreguleringer i form af valutariske ændringer, løn- og materialestigninger, indtil betaling 
har fundet sted, medmindre andet er aftalt, eller der er givet et fast tilbud. 
 

Tegninger og beskrivelser 
Rettighederne til alle tegninger, værktøj og tekniske dokumenter vedrørende produkter eller fremstilling heraf, som før eller 
efter aftalens indgåelse opbevares hos BS Specialslanger A/S eller køberen, tilhører BS Specialslanger A/S. 
Modtagne tegninger og tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra BS Specialslanger 
A/S anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af produkter. Uden samtykke fra BS 
Specialslanger A/S må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives eller på anden 
måde bringes til tredjemands kundskab. 
 

Levering 
Levering er AB lager, og forsendelsen sker for kundens regning og risiko. Leveringstidspunkter er omtrentlige, medmindre 
andet er udtrykkeligt angivet. Kan BS Specialslanger A/S ikke levere ordren til det rette tidspunkt eller inden for det aftalte 
tidsrum, skal BS Specialslanger A/S skriftligt eller telefonisk meddele køber om forsinkelsen. BS Specialslanger A/S kan på 
intet tidspunkt idømmes konventionel bod for forsinket levering, her tages der forbehold fra NL 92. 
Vi er berettiget til, i tilfælde af force majeure, at udskyde eller annullere en ordre. De leverede varer er vor ejendom, indtil 
betaling er erlagt fuldt ud. Ved ordrer under kr. 400,- beregnes ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. 
 

Mangler 
Vi forbeholder os ubetinget ret til afhjælpning eller omlevering af varer i tilfælde af fejl eller mangler i vore produkter, forudsat 
at køber straks efter levering reklamerer over dette. Ved afhjælpning må køber acceptere alm. leveringstid plus en 
undersøgelsestid. Omkostninger i forbindelse med afhjælpning så som driftstab, avancetab og andre indirekte tab kan ikke 
gøres gældende over for BS Specialslanger A/S. 
 

Produktansvar 
BS Specialslanger A/S kan kun gøres ansvarlig for skade, som er indtruffet af varer eller arbejdsydelser leveret af os, såfremt 
det kan dokumenteres af skaden skyldes en fejl begået af BS Specialslanger A/S, herunder vore medarbejdere.  
Det betinges dog, hvis skade skulle opstå, at der ikke indgår andre materialer end vore i et evt. færdigprodukt. BS 
Specialslanger A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller tredjemand i det omfang 
vi måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køberen pligtig at holde BS Specialslanger A/S skadesløse. 
 

Returret 
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale og med fradrag af gebyr på 20% af fakturabeløb. 
Specialfremstillede og anbrudsvarer, samt specielt hjemkøbte varer eller varer som er taget i brug eller beskadiget hos 
kunden, kan ikke returneres. Returnering af varer er for kundens regning og risiko. 

 

Betaling 
Betalingsbetingelserne er medmindre andet er aftalt netto kontant. Såfremt betaling ikke er sket til forfaldsdato, beregnes 
rente med 2% pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,-. 
 

NL 92 
I øvrigt gælder almindelige betingelser i henhold til NL 92 indenfor Danmark, Finland, Norge og Sverige, i det tilfælde at 
ovenstående ikke er fyldestgørende. 
 
 

mailto:bs@bssp.dk
http://www.bssp.dk/

