Salgs- og leveringsbetingelser
Gyldighet

Mangel / opplysninger om produktet

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for kjøp av produkter fra
Danfoss AS, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

Feil som skyldes kundens forhold, herunder kundens bruk og montering,
utgjør ingen mangel. Det utgjør heller ingen mangel om produktet ikke
er i samsvar med opplysninger som generelt er gitt av Danfoss eller
andre om produktet.

Avtalen
Bindende avtale om kjøp inngås ved skriftlig ordrebekreftelse fra Danfoss
AS. Ordrebekreftelsen og disse salgs- og leveringsbetingelsene utgjør
kjøpsavtalen mellom Danfoss AS og kunden. Andre vilkår, som kundens
standardvilkår eller andre spesielle vilkår, er en del av avtalen dersom
disse er akseptert skriftlig av Danfoss AS.

Priser

Reklamasjon
Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom
vedkommende ikke reklamerer innen 14 dager etter at mangelen ble
eller burde vært oppdaget, og senest innen 12 måneder etter
forsendelsesdato.

Undersøkelse av mangel

Priser angitt i eksempelvis prislister, kampanjetilbud og
proformafakturaer er gjenstand for regelmessige reguleringer og er kun
veiledende. Priser oppgis alltid eksklusiv merverdiavgift med mindre
annet fremkommer. Priser angitt i ordrebekreftelsen kan bli justert
tilsvarende dersom innkjøpspriser, valutakurser, toll- og avgiftssatser
eller andre kostnader utenfor Danfoss AS kontroll endres. Kunden vil i
tillegg bli belastet for: Merverdiavgift, kostnader til spesialemballasje,
ved ordre med netto fakturaverdi under kr 1500 et småordregebyr
pålydende kr 200, frakt- og forsendelsesomkostninger, og andre avtalte
kostnader/tillegg.

Dersom det er reklamert i tide skal produktet etter avtale sendes til den
adresse Danfoss AS oppgir, sammen med en redegjørelse for feilen.
Forsendelsen merkes med avtalt referanse og returadresse.
Dersom Danfoss AS undersøkelser ikke avdekker mangel ved produktet,
vil kunden bli belastet utgifter påløpt ved undersøkelsen og kostnader til
retur av produktet. Dersom undersøkelsen er utført ute i kundens anlegg,
belastes kunden i tillegg reise- og diettutgifter, samt timesats for reisetid.
Danfoss AS tar ikke under noen omstendighet ansvar for påmontert
utstyr som ikke er levert av Danfoss AS.

Betaling og sikkerhet

Kundens krav som følge av mangel

Danfoss AS kan kreve at kunden stiller egnet sikkerhet for betaling av
vederlaget. Kunden har ikke rett til holde tilbake betaling ved uvesentlige
mangler. Kunden kan heller ikke motregne i fakturert krav fra Danfoss
med motkrav som er omtvistet. Ved forsinket betaling påløper
forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Foreligger mangel, kan Danfoss AS velge å reparere eller omlevere
produktet. Produkter som ikke lenger er i produksjon, repareres i den
utstrekning det finnes reservedeler, og i den grad det er økonomisk
forsvarlig. Om et produkt mangler deler, eller disse er ødelagt, blir de
deler som brukes ved reparasjonen beregnet i tillegg. Produkter som
etter Danfoss AS vurdering ikke kan repareres, returneres til kunden for
dennes regning, hvis annet ikke er avtalt.
Alle reparerte produkter blir datostemplet med ny reklamasjonsfrist på 6
måneder.

Rettigheter til software
Dersom produktene helt eller delvis består av software, mottar kunden
automatisk en bruksrett i form av en lisens. Kunden får således ikke
eiendomsrett eller andre rettigheter til den aktuelle softwaren utover
det som følger av lisensavtalen.

Emballasje
Alle produkter pakkes i normal innenlands transportemballasje.
Spesialemballasje må bestilles særskilt. Emballasje tas ikke i retur.

Ansvarsbegrensning
Danfoss AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kundens
indirekte tap eller kostnader som er pådratt uten forutgående avtale med
Danfoss AS.

Leveringstid

Force Majeure

Danfoss tilstreber levering til de tidspunkter kunden ønsker. Forventet
forsendelsesdato vil bli oppgitt i ordrebekreftelse, men denne datoen
kan bli endret. Angivelse av forventet forsendelsesdato innebærer derfor
ingen avtale om leveringstidspunkt.

Danfoss AS er ikke ansvarlig for kontraktsbrudd som skyldes force
majeure. Force majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som
man ikke kan ha forutsett da avtalen ble inngått og som man heller ikke
med rimelighet kan ventes å overvinne følgene av.

Levering

Reparasjon der det ikke foreligger mangel

All levering skjer på leveringsbetingelsene DAP (Incoterms 2010), til det
nærmere avtalte leveringssted. Transportform velges av Danfoss.

Dersom undersøkeslser avdekker feil som ikke er mangler kan Danfoss AS
på bestilling reparere disse for Kundens regning. Kunden kan be om et
estimat på reparasjonskostnadene. Reparasjonspriser oppgis uten
merverdiavgift og kan være gjenstand for regulering. Endelig pris for
reparasjon oppgis ved fullført arbeid. Undersøkelseskostnader
(demontering og testkjøring) belastes kunden selv om
reparasjonsoppdraget avbestilles.

Avbestilling
Kunden kan kun avbestille etter avtale med Danfoss AS. Danfoss AS kan
kreve at kunden dekker påløpte kostnader.

Leverandørfeil, manko
Feil eller manko ved forsendelser må anmeldes straks og senest innen 8
dager etter kunden mottatt varen.

Retur for kreditering
Retur tillates kun etter avtale, og bare for ubrukte produkter som kan
returneres i originalemballasje. Fakturanummer må oppgis ved
returforespørsel. Retur skjer alltid for kundens regning og risiko, og til
den adresse Danfoss bestemmer. Ved retur blir kunden belastet et
returgebyr med 20% av netto fakturaverdi, likevel alltid minimum Kr 250.
Returgebyret kan settes høyere, f.eks dersom produktets alder angitt i
påstemplet produksjonsdato tilsier dette.
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Utstyr som inneholder elektriske artikler kan ikke kastes
sammen med husholdningsavfall. Det må være særskilt
innsamlet med elektrisk og elektronisk avfall i henhold til
lokale og gjeldende lover.

