SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved
enhver leverance fra Gern Glas A/S, medmindre andet er
skriftligt aftalt. Gern Glas A/S benævnes herefter som GG.
Tilbud og ordrer
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, jf. dog
under priser. Ordrer, der indgår til GG, forpligter ikke GG, før de
er skriftligt bekræftet af GG. Køber er forpligtet til straks at sikre
sig, at en fra GG modtaget ordrebekræftelse er i
overensstemmelse med købers ordre. Måtte GG’s
ordrebekræftelse afvige fra købers ordre, og afgiver køber ikke
straks reklamation herover, er ordrebekræftelsens indhold udtryk
for parternes aftale.
Priser
Alle priser er opgivet i DKK eller EUR ekskl. Moms.GG
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i priserne, hvis prisen
på råglas stiger væsentligt.
Tolerancer
Der henvises til vores standard tolerancer på www.gernglas.com
under punktet ”Info”.
Mængdeafvigelser
Alle leverancer fra GG følger med mindre andet er skriftligt aftalt
nedenstående tolerancer for afgivne ordrestørrelser.
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GG fakturerer køber for det leverede antal.
Leveringstid og forsinkelse
Såfremt GG ikke kan levere til aftalt tid, er GG forpligtet til uden
ugrundet ophold at underrette køberen herom og snarest muligt
oplyse, hvornår levering kan påregnes. Såfremt GG ikke leverer
inden denne senere frist, kan køberen ophæve handlen, for så
vidt angår det, der da ikke er leveret. Køberen kan ikke gøre
andre misligholdelsesbeføjelser gældende og kan således ikke
kræve erstatning, herunder for tab af avance eller driftstab.
Betaling
Ved forsinket betaling påløber morarenter fra forfaldstid med 2%
pr. påbegyndt måned, og ethvert ellers uforfaldent
tilgodehavende hos køber, herunder hidrørende fra andre
aftaler, forfalder uden påkrav til omgående betaling. I tilfælde af
forsinkelse, eller hvis der er grund til at antage, at køber mangler
evne til at opfylde aftalen, har GG endvidere ret til at indstille
opfyldelsen af sine forpligtelser, hæve aftalen og kræve
erstatning for tab, herunder tabt avance.
Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering
GG kan kræve sikkerhedsstillelse og kreditvurdering. Hvis
sikkerhed ikke stilles, eller resultatet af vurderingen ikke er
tilfredsstillende, er GG berettiget til at hæve aftalen uden
konsekvenser for GG.

Ejendomsforhold
Leverede varer forbliver GG’ ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.
Forsikring
Det påhviler til enhver tid køber at forsikre alt materiale, der
leveres til GG, idet opbevaring af sådant materiale sker for
købers risiko.
Emballage
Emballage, herunder bøjler og stel faktureres køber sammen
med faktureringen af de leverede varer. Returnerede bøjler og
stel til GG krediteres køber samlet én gang om måneden.
Levering og forsendelsesrisiko
Leveringsted er GG’s fabrik. I tilfælde, hvor GG har påtaget sig
at sende varen er levering sket, når varen er overgivet til
fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Risikoen for varen
overgår ved levering. Er varen ved modtagelsen beskadiget, er
køber henvist til at fremføre sin reklamation over for fragtføreren.
Mangler og reklamation
Køber har pligt til straks ved modtagelse af varen at undersøge,
om den er kontraktmæssig. Reklamation over leveret mængde
eller mangler ved varen skal umiddelbart i forlængelse af
undersøgelsen fremføres skriftligt over for GG. GG har ret til
inden rimelig tid at besigtige varen med henblik på vurdering af
en reklamations berettigelse. GG har derefter ret til inden rimelig
tid uden omkostninger for køber at afhjælpe mangler eller
efterlevere manglende kvantum. Foretager GG inden rimelig tid
afhjælpning eller efterlevering, kan køber ikke gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende i form af ophævelse, krav
på erstatning eller afslag. I øvrigt er GG’s erstatningsansvar ved
reklamation over mangler begrænset til fakturaværdien ekskl.
moms af de mangelfulde dele i henhold til den af GG udstedte
faktura. Ved reklamation over leveret mængde er købers
misligholdelsesbeføjelser begrænset til, for så vidt angår det
manglende kvantum at ophæve, jf. det under ”levering og
forsinkelse” anførte.
Returnering af varer
Ved returnering af varer til GG skal varen være forsvarligt
emballeret med mellemlæg og reklamationen skal være tydeligt
markeret på varen. Varer modtages kun retur ved forudgående

aftale. Såfremt der ikke foreligger forudgående aftale tager
modtagelsen ikke imod varen.
Produktansvar
Overfor køber er GG ikke ansvarlig for skade på fast ejendom
eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse,
eller ansvarlig for skader på varer, som er fremstillet af køber, og
hvori de af GG leverede produkter indgår. I det omfang intet
andet følger af ufravigelige retsregler, kan GG ikke pålægges
yderligere ansvar. GG kan ikke under nogen omstændighed
gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt fortjeneste, avancetab
eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af
ufravigelige retsregler. De nævnte begrænsninger i GG’s ansvar
gælder ikke hvis der er tale om grov uagtsomhed. I tilfælde af, at
GG bliver pålagt ansvar som rækker ud over det ovennævnte
ansvar, er køberen pligtig til at holde GG skadesløs herfor.
Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring
omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort
gældende mod køber. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for
samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om
GG’s produktansvar.
Force majeure
Såfremt force majeure forhindrer GG i at opfylde en ordre som
aftalt, har GG ret til helt eller delvist at annullere ordren eller
udskyde levering ud over den aftalte leveringsfrist, uden at GG
ifalder noget ansvar.
Værneting og lovvalg
Alle tvister i anledning af aftaler med GG skal under anvendelse
af dansk ret i første instans afgøres ved Retten i Århus, hvad
enten retssag anlægges af GG eller køber.
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