Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for
varer og tjenesteydelser pr. 1. august 2009
Nedenstående betingelser gælder for alle vore tilbud, salg, leveringer
og tjenesteydelser, også i tilfælde hvor køberen foreskriver andre
betingelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt vi skriftligt har
erklæret os indforstået hermed.
1. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, såfremt andet ikke er
anført.
Ved ordrer der afviger fra tilbud, for så vidt angår mængde,
specifikation, leveringstid etc., er tilbuddet ikke gældende.

2. Priser
Alle priser oplyst i tilbud, samt i forbindelse med prisforespørgsler og oplysninger i øvrigt, er eksklusive de til enhver tid gældende
statsafgifter.
Priserne er "ab fabrik" (EXW, Incoterms).
Priser og leveringstider på ordrer er først bindende for os efter vores
skriftlige ordrebekræftelse.
Vi forbeholder os ret til prisændringer som følge af
specifikationsændringer af enhver art beordret af køber. Herunder også
ordrer på seriestørrelser afvigende fra tilbudsgrundlaget.
Endvidere forbeholder vi os ret til prisændringer som følge af ændrede
skatter og afgifter.
Prisændringer forårsaget af forhold, som nævnt i dette afsnit, giver ikke
køber ret til annullering af ordren.

3. Betalingsbetingelser
Forfaldstidspunktet for betaling af fakturaer er, såfremt andet ikke er
aftalt, løbende måned +20 dage netto efter fakturadato.
Ovennævnte betalingsbetingelser er under forudsætning af at
fakturabeløb inkl. moms kan forsikres af vort debitorforsikringsinstitut,
eller der kan stilles tilsvarende garanti direkte til os.
Opsiges forsikringen efter at samarbejde er etableret, eller kan der ikke
opnås et tilstrækkeligt kreditmaksimum, skal køber stille alternativ
sikkerhed i form af bankgaranti eller anden tilsvarende sikkerhed.
Manglende sikkerhedsstillelse betragtes som misligholdelse af købers
forpligtelser i henhold til aftalen.
Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes morarente fra
forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for
præsterede leverancer.
Varer faktureres ved levering. Undlader køber at modtage varen, uanset
årsagen, skal betaling alligevel erlægges i henhold til ovenstående.

4. Ordrer
Ordrer er først bindende for os efter vores skriftlige ordrebekræftelse.
Annullering af ordrer skal ske skriftligt, og bekræftes skriftligt af os.
Køber er, uanset grunden til ordres annullering, forpligtet til at aftage
eventuelle indkøbte, eller ikke annullerbare beordrede komponenter.
Pågældende komponenter faktureres køber, senest på ordrens
oprindeligt planlagte leveringstidspunkt, til vores kostpris med tillæg af
administrationsomkostninger, hjemtagelsesomkostninger samt påløbne
oparbejdningsomkostninger. Alle omkostninger tillægges 25 %
Efter afsluttet ordre er køber forpligtiget til at købe det overskudslager
af varer der efterfølgende vil være som følge af givne pakke- og ordre
størrelser for de komponenter sælger indkøber til ordren og som sælger
ikke kan anvende i andre produkter. Køber skal købe varerne til sælgers
kostpris + 10 %. Dette gælder også for komponenter der bliver i
overskud som følge af ændringer af et produkt.

5. Rammeaftaler
Rammeaftaler kan indgås som en aftalt mængde aftaget indenfor en
aftalt periode. Ved rammeordre har vi ret til at beordre komponenter til
hele aftalens omfang.
Køber har pligt til at aftage komponenter omfattet af rammeaftaler, som
beskrevet under punkt 4., også i tilfælde af opsigelse af rammeaftalen
uanset grunden.

6. Levering
Leverancer sker EXW, Incoterms.
Varen anses for rettidigt leveret, når de er stillet køber til rådighed hos
sælger på den bekræftede leveringsdag.
Vi forbeholder os ret til over- og underlevering på en ordre med op til
5 % af den beordrede mængde.
Vi er ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser, som skyldes købers
manglende dokumentation, specifikation, modeller, varer, værktøj, eller
andre forhold, som kan henføres til køber.

7. Forsendelse
Såfremt køber ønsker det, kan vi arrangere forsendelse af varer med en
af køber valgt fragtfører.
NECAS har intet ansvar ansvar for fragtdifferencer.
Forsendelse sker på købers regning og risiko, og beskadigelser og
forsinkelser under forsendelsen erstattes derfor ikke.

8. Emballage
Såfremt andet ikke er aftalt vælges forsendelsesemballage af os og
faktureres sammen med varen. Standard emballeringen er ikke egnet til
sø fragt.
Eventuel genanvendelig emballage kan ved forudgående aftale
returneres for kreditering.

9. Kvalitet
Arbejdet udføres efter købers kvalitetsspecifikation og
arbejdsbeskrivelser til et aftalt kvalitetsniveau eller, såfremt en sådan
kvalitetsspecifikation ikke foreligger, efter vores standard
kvalitetsspecifikation.

10. Garantiforhold
Der ydes 1 års garanti fra leveringsdatoen, når fejl der er omfattet af
garantien bringes til vort kendskab senest en uge efter modtagelsen af
varerne, eller snarest muligt efter fejlens opståen.
Garantiarbejde, som kræves udført i henhold til dette afsnit, udføres i
form af reparation af det fejlbehæftede produkt på vor adresse.
Fejlbehæftede produkter/partier fremsendes franko til os, og vi
returnerer varerne franko med beskrivelse af det udførte arbejde.
Der ydes ikke garanti for fejl, som kan henføres til konstruktionsfejl fra
købers side, fejl i komponenter eller testudstyr, som er leveret af køber,
eller fejl som kan henføres til mangelfulde specifikationer eller
modeller, leveret af køber.
Vi er ikke ansvarlige for følgeskader.
Vores erstatnings-/garantiforpligtelse kan ikke økonomisk overstige
produkternes salgspris fra os.
Vælger køber at lade tredjemand udbedre eventuelle fejl, også inden for
garantiperioden, sker det for egen regning og risiko.
Foretages der, uden forudgående aftale, indgreb i produktet af andre
end os, bortfalder vor garantiforpligtelse.

A. Produktet er udviklet af køber, produceret af os med komponenter
leveret af os, samt afprøvet af os.
Der ydes garanti for proces-, produktions- og komponentfejl, når disse
bringes til vort kendskab senest en uge efter modtagelsen af varerne,
eller snarest muligt efter fejlens opståen. Fejlbehæftede produkter
returneres til os med tydelig mærkning af de registrerede fejl, eller med
udførlig funktionsfejlbeskrivelse.
B. Produktet er produceret og afprøvet af os, hvor der er anvendt
købers materialer.
Der ydes garanti for proces-/produktionsfejl, i det omfang disse bringes
til vort kendskab senest en uge efter levering af varerne. Fejlbehæftede
produkter returneres til os med tydelig mærkning af de registrerede fejl,
eller med udførlig funktionsfejlbeskrivelse.
C. Produktet er produceret af os med materialer leveret af os, men ikke
afprøvet af os.
Der ydes kun garanti for seriefejl.
Ved seriefejl forstås en fejlhyppighed >10 % af de leverede enheder.
Garantien omfatter proces-, produktions- og komponentfejl, i det
omfang disse bringes til vort kendskab senest en uge efter modtagelsen
af varerne, eller snarest muligt efter fejlens opståen. Fejlbehæftede
produkter returneres til os med tydelig mærkning af de registrerede fejl.
D. Produktet er produceret af os, men ikke afprøvet af os, der er
anvendt købers materialer.
Der ydes kun garanti for seriefejl.
Ved seriefejl forstås en fejlhyppighed >1 % pr. komponent.
Garantien omfatter proces-/produktionsfejl, i det omfang disse bringes
til vort kendskab senest en uge efter levering af varerne. Fejlbehæftede
produkter returneres til os med tydelig mærkning af de registrerede fejl.

11. Returneringer
Ikke fejlbehæftede partier tages ikke retur.
Fejlbehæftede partier kan returneres efter stikprøvekontrol MIL STD
105D:
Væsentlige fejl
AQL 0,65 (funktionstestede emner)
Væsentlige fejl
AQL 1,5
(ikke testede emner)
Påtalefejl
AQL 2,5
Garantiarbejde, som kræves udført i henhold til dette afsnit, udføres i
form af reparation på vor adresse.
Fejlbehæftede produkter/partier fremsendes franko til os, og vi
returnerer varerne franko med beskrivelse af det udførte arbejde.

12. Ansvarsfrihed (force majeure)
NECAS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores
forpligtelser, såfremt det kan godtgøres, at dette skyldes en hindring
uden for vor kontrol, såsom strejke, lockout, eksport- eller
importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af
materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi
eller transportmuligheder, valutarestriktioner eller force majeure i
øvrigt.
Såfremt vi er ude af stand til at overholde leverancen på grund af force
majeure, er vi forpligtet til straks at underrette køber om hindringen og
dens betydning for leverancen.
Manglende levering som følge af force majeure berettiger ikke køber til
at annullere ordrer.

13. Produktansvar
NECAS er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af vore
ydelser, såfremt det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse
ved et af os produceret produkt, at produktet har en defekt forårsaget af
os, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng
mellem skaden og defekten.
Vi er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som
indtræder medens produktet er i købers besiddelse eller ansvarlig for
skade på produkter, som er fremstillet af køber, og hvori vore produkter
indgår.
Vi er ikke ansvarlige for driftstab, tabt tid, tabt avance, tabt
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I tilfælde af at vi bliver pålagt ansvar, som rækker udover det
ovennævnte ansvar, er køber pligtig at holde os skadesløs herfor.
Køber er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret,
som behandler spørgsmålet om vort produktansvar.

14. Immaterielle rettigheder
Køber forpligter sig til at friholde NECAS for ethvert krav, der måtte
blive rejst mod os i anledning af, at varer og tjenesteydelser leveret af
os i henhold til ordre, kontrakt eller udviklingsspecifikationer jf. pkt. 6,
krænker et patent, en ophavsret eller anden immateriel ret, idet køber
alene bærer ansvaret herfor.

15. Tvistigheder
Alle tvistigheder eller krav, som måtte udspringe af eller opstå i
forbindelse med varer eller tjenesteydelser leveret af os, skal afgøres
efter dansk ret og skal, såfremt enighed ikke kan opnås på anden måde,
afgøres af Sø- og Handelsretten i København som 1. instans.

