SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Disse vilkår er gældende i forholdet
mellem SELEKTRO og kunden, medmindre
andet udtrykkeligt er aftalt.
1.
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. Bindende aftale
mellem SELEKTRO og kunden er først
indgået, når kunden har modtaget
SELEKTROS skriftlige ordrebekræftelse.
2.
Ordrer
Ved enhver ændring i
produktionsmateriale vil SELEKTRO
fakturere ændringerne. Eventuelle
ændringer af produktionsgrundlag vil
blive afregnet separat pr. påbegyndt time.
SELEKTRO producerer i henhold til RoHS
direktiv og IPC-A-610E kl. 2, medmindre
andet er aftalt.
Dette betyder, at kunden bl.a. bør
designe PCB ud fra IPC-2220 serie,
IPC-7351 etc.
3.
Restlager
SELEKTRO køber alene komponenter til
brug for opgavernes udførelse i hele ruller
(pakninger). Eventuelle overskydende
komponenter, som ikke bruges i
forbindelse med efterfølgende
serieproduktion, skal aftages af kunden til
SELEKTROS indkøbspris samt et yderligere
tillæg i form af håndteringsgebyr på 20 %
af indkøbsprisen, såfremt der -uanset
årsag - ikke har været nogen nye
leverancer over en periode på 3 måneder.
Kunden skal således betale for restlageret
samt komponenter indkøbt af SELEKTRO
eller SELEKTROS underleverandører i
forbindelse med samarbejdet. Prisen
udgør i alle tilfælde råvareprisen
(indkøbsprisen) med tillæg af et
håndteringsgebyr udgørende 20 %af
restlagerprisen. Kravet forfalder til
betaling ved kundens modtagelse af
SELEKTROS opgørelse. Såfremt
SELEKTRO hæfter i henhold til en
uopsigelig købsaftale over for sin egen
leverandør, skal Kunden ligeledes betale
SELEKTROS resterende udgift relateret
hertil.
4.
Betalingsbetingelser
Medmindre andet skriftligt er aftalt, er
betalingsbetingelserne 15 dage netto efter
levering. Ved forsinket betaling tilskrives
rente månedsvis forud fra fakturadato med
(2) procent pr. måned. Ved forsinket
betaling er SELEKTRO berettiget til at
udskyde og/eller tilbageholde enhver
efterfølgende leverance. Forsinket
betaling anses for væsentlig
misligholdelse af aftalen.
5.
Betaling ved opstart
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.

6.
Immaterielle rettigheder
Alle tegninger og dokumenter mv., som
overlades til kunden, tilhører SELEKTRO.
Materialet kan ikke uden forudgående
skriftlig tilladelse anvendes til andet
formål end det, der var formålet med
overladelsen. Materialet må bl.a. ikke
reproduceres, kopieres, overgives til,
forevises til eller på anden måde bringes
til kundskab for tredjemand .
7.
Levering
Leveringsdato er forsendelsesdato fra
SELEKTRO. Medmindre andet er
skriftligt aftalt. er levering ab fabrik for
kundens regning og risiko i henhold til
EXW Incoterms 2020. Hvis forsinkelse
skyldes en omstændighed, som udgør
en ansvarsfrihedsgrund iht. pkt. 10 eller
skyldes kundens handling eller
undladelse, forlænges leveringstiden i
det omfang, hvori det efter
omstændighederne skønnes rimeligt.
Leveringstiden skal forlænges, selv om
årsagen til forsinkelsen indtræffer efter
udløbet af den oprindeligt aftalte
leveringstid.
8.
Ejendomsforbehold
Materiellet forbliver SELEKTROS
ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt
ud, i den udstrækning et sådant
ejendomsforbeholdt gyldigt kan
vedtages.
9.
Reklamationer
Reklamationer skal skriftligt tilsendes
SELEKTRO omgående, og senest 30
dage efter modtagelsen. Der er tale om
en absolut reklamationsfrist, og kunden
kan således heller påberåbe sig skjulte
mangler, når der er forløbet 30 dage.
Reklamationsretten bortfalder på
testede emner, hvis kunden fjerner
testudstyr, dokumentation eller andet,
der er nødvendigt for, at SELEKTRO kan
gennemføre reparation eller test.
Anerkender SELEKTRO reklamationen,
er SELEKTRO berettiget til, at afhjælpe
og/eller omlevere i en periode på 6 uger
efter modtagelse af reklamationen.
Indtil udløb af denne periode har kunden
ikke yderligere misligholdelsesbeføjelser.
Emner til reklamation skal tilgå
SELEKTRO. Fragtomkostninger afholdes
af den afsendende part. SELEKTRO kan
under ingen omstændigheder blive
pålagt et erstatningskrav, som
overstiger det fakturerede beløb
relateret til den konkrete påberåbte
mangelfulde og/eller forsinkede
leverance. Såfremt kunden har afgivet
reklamation, og der efterfølgende viser
sig ikke at være en mangel, skal kunden
betale for det arbejde, SELEKTRO har
udført iht. SELEKTROS' opgørelse
Såfremt eventuel demontering og
montering i forbindelse med
reklamationsarbejde medfører indgreb i
andet end det af SELEKTRO leverede,
skal kunden betale for arbejdet
forbundet hermed.
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10.
Force majeure og andre
ansvarsfrihedsgrunde
Såfremt levering umuliggøres eller
vanskeliggøres helt eller delvist af
forhold, som forårsages af - eller
resulterer ud fra - handlinger eller
omstændigheder, der er uden for
SELEKTROS kontrol, herunder f.eks.
(men ikke begrænset til)
oversvømmelse, brand, jordskælv,
indgreb fra myndighedernes side,
krig, terrortrusler eller
terrorhandlinger, optøjer eller
andre civile uroligheder, nationale
nødstilstande, revolution,
embargoer, handelskrige,
epidemier, pandemier,
grænselukning eller lukning af
afgrænsede geografiske områder,
frihedsindskrænkninger, strejker
eller andre arbejdskonflikter,
berettiger en sådan umuliggørelse
eller vanskeliggørelse ikke kunden
til at annullere eller på anden måde
ændre aftalen. SELEKTRO vil i så
fald heller ikke på nogen måde have
misligholdt aftalen, uanset om
forholdet måtte medføre
forsinkelse eller resultere i det, der
ellers ville have været at anse som
mangelfuld levering.
SELEKTRO er berettiget til at
annullere leveringen i situationer
omfattet af nærværende pkt. 10.
Har de i pkt. 10 omtalte forhold
hindret levering i en periode på 2
måneder, er hver af parterne
berettiget til at hæve aftalen uden
at ifalde erstatningsansvar over for
den anden part.
11.
Øvrige
ansvarsbegrænsninger
SELEKTRO hæfter ikke for kundens
indirekte tab og/eller kundens
aftageres direkte eller indirekte tab,
herunder ansvar for produktskade
samt tab ved tilbagekaldelse af
fejlbehæftede produkter.
SELEKTRO er ikke ansvarlig for
skade, forvoldt af materiellet:
- a) på fast ejendom eller løsøre,
som indtræder, medens materiellet
er i kundens besiddelse,
- b) på produkter, der er fremstillet
af kunden, eller på produkter, hvori
disse indgår, eller for skade på fast
ejendom eller løsøre, som disse
produkter som følge af det leverede
forårsager.
Kunden skal holde SELEKTRO
skadesløs i den udstrækning,
SELEKTRO pålægges ansvar over
for tredjemand for sådan skade og
sådant tab, som selskabet ikke er
ansvarlig for over for kunden.
SELEKTRO kan under ingen
omstændigheder blive pålagt at
erstatte kunden et beløb, som
overstiger den fakturerede pris for
den eller de påberåbte mangelfulde
eller forsinkede leverancer mv.
De nævnte begrænsninger i
SELEKTROS ansvar gælder ikke,
hvis selskabet har udvist grov
uagtsomhed.

