LEVERINGSBETINGELSER
1. Generelt
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nedenstående betingelser, samt betingelser som
nævnt i NL92 og NLT95 fra Dansk Industri
gældende.

2. Tilbud
Tilbud er gældende i 15 dage, medmindre
andet er angivet på tilbuddet. Ved enhver
ændring i udbudsmaterialet, eller det på
anden vis anvendte materiale, ophører
tilbuddets gyldighed.

3. Ordrer
Ordrer er kun bindende efter skriftlig
ordrebekræftelse.
Ved enhver ændring i produktionsmateriale
forbeholder SELEKTRO A/S sig ret til at
fakturere ændringerne.
Der produceres i henhold til IPC-A-610 rev. E
klasse 2 med mindre andet er skriftligt aftalt.
Kunden hæfter for overskydende
komponenter, som følge af produktionsantal,
som ikke er lig med komponenters minimums
pakkestørrelse, eller minimums indkøbsantal,
samt indgåede uopsigelige indkøbsaftaler. Ved
lagerførte inaktive varer over en 12 mdr.
periode, eller ophør af samarbejde afvikles
lagerbeholdning, samt indgående
komponenter til indkøbspris +20 %

5. Engangsomkostninger
For opstart af ny produktion opkræves betaling
for produktionsmateriale i form af
programmering af montage, og
inspektionsmaskiner, loddestencils og andre
produktionsværktøjer, samt enhver
engangsomkostning ved eksterne
underleverandører.
Kundens produktionsmateriale forbliver kundens ejendom, hvorimod
produktionsmateriale fremstillet på
SELEKTRO A/S’ regning forbliver SELEKTRO A/S’
ejendom.

6. Levering
Leveringsdato er forsendelsesdato fra
SELEKTRO A/S. Medmindre andet et skriftligt
aftalt er levering ab fabrik for kundens regning
og risiko i henhold til EXW Incoterms 2000.

7. Reklamationer
Reklamationer skal skriftligt tilsendes
SELEKTRO A/S omgående, og senest 30 dage
efter modtagelsen.
Garantien bortfalder på testede emner, hvis
kunden fjerner testudstyr, dokumentation,
eller andet der er nødvendigt for, at SELEKTRO
A/S kan gennemføre reparation eller test.

4. Betalingsbetingelser
Medmindre andet er skriftligt aftalt er
betalings- betingelser: 15 dage nt efter
levering.

Anerkender SELEKTRO A/S reklamationen er
SELEKTRO A/S berettiget til, at afhjælpe
og/eller omlevere i en periode på 6 uger efter
levering. Indtil udløb af denne periode har
kunden ikke yderligere
misligholdelsesbeføjelser.
Emner til reklamation skal tilgå SELEKTRO A/S.
Fragtomkostninger afholdes af den
afsendende part.

Ved forsinket betaling tilskrives rente månedsvis forud fra fakturadato med en (2) procent
pr. måned. Ved forsinket betaling er SELEKTRO
A/S berettiget til at udskyde og/eller
tilbageholde enhver efterfølgende leverance.
Forsinket betaling anses for væsentlig
misligholdelse af aftalen.

8. Produktansvar
SELEKTRO A/S hæfter ikke for kundens
indirekte tab og kundens aftageres direkte
eller indirekte tab, herunder ansvar for
produktskade samt tab ved tilbagekaldelse af
fejlbehæftede produkter.
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