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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

B2B udgave Sep. 2013 - Gældende ved al samhandel mellem kunden og DANLED [ Øland Maskinforretning] 

1. Priser  

a. Alle priser kan ændres uden varsel, men det tilstræbes at gøre alle informationer og ændringer tydelige for 
kunden, så snart informationer, varer og priser ændres eller tilføjes  

b. Pris og mængderabat er iflg. kataloger og - eller varelister. På varer hvor der ikke fremgår priser, kan disse 
oplyses ved henvendelse.  

c. Minimum bestilling af hver enkelt af varenumrene er 10 stk. 
d. Ved samlede bestillinger, men hvor der skal leveres over flere gange, gælder at priser, mængderabat og 

fragt beregnes på grundlag af hver enkelt levering - ikke for den samlede bestilling. 
e. Ved bestilling af vareprøver faktureres de pågældende varer ud fra 10 stk. pris + 10%. 
f. Priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. 

 
2. Betalingsbetingelser 

a. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato hvis ikke andet er aftalt. Ved varekøb af udenlandske 
virksomheder bliver varer først afsendt, når betalingen for ordren er registreret. Ved køb via webshoppen er 
det shoppens regler der er gældende. Disse regler er følgende: betaling med kreditkort og bankoverførsel, 
hvor varer sendes fra shoppen, når betaling er registreret i systemet. Betaling skal ske ved bankoverførelse 
til Sparkassen Vendsyssel, Reg.nr.  9070  Kontonr. 4035621186. eller ved elektroniks fakturering, hvis andet 
ikke er aftalt. 

b. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. 
c. For udsendelse af rykkere i tilfælde af for sent betaling beregnes et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker. 
d. DANLED bevarer den fulde ejendomsret til de leverede varer indtil fuld betaling har fundet sted. 
e. Over- samt underlevering modsvares af tilsvarende regulering af fakturabeløbet. 

 
3. Forsendelse 

a. Forsendelse er med Post Danmark eller De Danske Fragtmænd, såfremt andet ikke er aftalt. 
b. Forsendelsen bliver sendt ved økonomi forsendelses sats, iflg. Post Danmarks takster, såfremt andet ikke er 

aftalt. 
c. Varerne vil blive afsendt inden for 2-4 hverdage, såfremt varerne er på lager. Hvis varerne ikke er på lager 

fremsendes disse hurtigst muligt. 
d. Reklamation vedrørende manglende eller beskadige varer skal ske skriftligt inden 48 timer efter modtagelse 

af forsendelsen. 
 

4. Ansvarsbegrænsninger 
a. Det tages forbehold for mellemsalg, midlertidigt udgåede varenumre, trykfejl, tekniske svigt, manglende 

behandling af ordrer som følge heraf, med videre.  
DANLED påtager sig intet ansvar for sådanne forhold. 

b. For ethvert erstatningsansvar begrænses DANLED’s ansvar til det direkte tab, der er påført kunden. Ved 
direkte tab menes erstatning af defekte produkter til nye produkter. DANLED hæfter således ikke for kundens 
indirekte skader og tab.  

c. DANLED hæfter ikke for kundens tab eller skade ved forsinket eller manglende levering. 
d. DANLED’s erstatningsansvar kan herudover beløbsmæssigt maksimalt udgøre fakturabeløbet for den 

pågældende leverance. 
e. DANLED er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning eller fejlbehandling af produkterne. 
f. DANLED er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. 

 
5. Returnering af varer 

a. Der ydes ingen fortrydelsesret, ombytnings- eller returret på varekøb. 
b. DANLED modtager ikke varer retur uden særlig forudgående aftale. 
c. Ved denne aftale oplyses et returnummer. Dette nummer skal påføres pakken ved returnering. En 

returneringsaftale udløber 2 uger efter aftale dato. Kunden betaler retur omkostningerne. 
d. Der beregnes et gebyr på 20% af den fakturerede værdi for de, forud aftalte returnerede varer. 
e. Hvis den bestilte vare ikke fremgår af DANLED normale varekatalog eller er skaffevarer, er det ikke muligt at 

returnere. 
f. Hvis varerne returneres uden aftalenummer vil varen blive sendt retur til afsender, samt afsender bliver 

faktureret et ekspeditionsbeløb og fragt omkostning. 
 

6. Lovvalg og værneting 
a. Enhver tvistighed mellem kunden og DANLED skal afgøres efter Dansk Ret som det mellem parterne aftalte 

værneting.  


