SALGS- &
LEVERINGSBETINGELSER
LEVERINGSBETINGELSER:
Alle forsendelser fra Develtron A/S er ab lager. Varerne sendes for købers regning og risiko. Dette gælder også
forsendelser som sendes fragt frit. Såfremt køber ønsker anden leveringsform kan dette ske ved forudgående
aftale med Develtron A/S.
Develtron A/S kan ikke blive holdt ansvarlig for tab som følge af overskridelse af leveringstiden.
Develtron A/S kan ligeledes ikke blive holdt ansvarlig for fejl og forsinkelser som følge af Force Majour.
Transport skader skal straks anmeldes til transportfirmaet ved modtagelse af varen. Dette skal ske senest 48 timer
efter modtagelsen.

SALGSBETINGELSER:
Alle priser er i danske kroner ekskl. Moms og evt. statsafgift.
Der tages forbehold for trykfejl i prislisten. Develtron A/S forbeholder sig ret til uden varsel at forhøje priserne som
følge af Force Majour.
Develtron forbeholder sig ret til uden varsel, at ændre konstruktioner, dimensioner og typebetegnelser.
Develtron er berettiget til at ophæve opnåede ekstra rabatter såfremt kunden ikke betaler fakturaen rettidigt eller i
øvrigt misligholder aftalen.
Ved for sen betaling pålægges gebyr på 100 kr. og der beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Tilbud:
Det leverede materiale inkl. Evt. lysberegninger må ikke kopieres, efterlignes eller overlades til tredjemand med
fremstilling for øje.
Hvor intet andet er angivet , er tilbuddet gældende i 30 dage.

Returnering:
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i
ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises.
Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag på 20%, som fradrages krediteringen.
Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i anbrudt emballage eller opskåret på metermål samt
varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

Reklamationer:
Reklamationer over fejl og mangler skal være Develtron A/S i hænde senest 8 dage efter modtagelsen af varen.
Develtron A/S yder 1 års reklamationsret. Såfremt en vare mod forventning er/får defekt, repareres varen på eget
værksted eller ombyttes fra Develtron A/S. Alle defekte varer skal returneres til Develtron A/S inden reparation
eller ombytning finder sted.
Develtron A/S kan ikke holdes ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab og
installations-omkostninger.
Lysberegninger der er lavet af Develtron A/S er vejledende, og Develtron A/S
kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler.

