
  

 

Salgs- og leveringsbetingelser for vinskabe 
 
 
1. Indledning 
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer. Andre aftaler skal foreligge skriftligt.  
2. Tilbud/Priser 
Tilbud afgives uden forbindende. ZAIZON Aps forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, 
tilbud og katalogmateriale. De opgivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalogma-
teriale er af vejledende karakter, og ZAIZON ApS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.  
3. Ordrer 
Købet er endeligt, når ZAIZON Aps har bekræftet købers ordre, enten ved ordrebekræftelse eller fak-
tura. Vi forbeholder os ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kursændrin-
ger, prisændringer eller ændring i leveringstiderne fra vore leverandører.  
4. Annullering 
Annullering af ordrer accepteres ikke for varer, der ikke lagerføres, eller som er købt specielt til kun-
den, med mindre vor leverandør accepterer annullering. 
5. Levering 
Levering er i henhold til nærmere aftale.  
6. Leveringstid 
De opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes, så vidt det er os muligt, men vi 
påtager os intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse.  
Enhver ordre er modtaget under forbehold af force majeure, såsom strejke, lockout, krig, urolighe-
der, brand, import- eller eksportforbud, transportproblemer, almindelig vareknaphed, forsinkelse 
med eller mangler ved leverancer fra underleverandører på grund af de nævnte omstændigheder. Vi 
er ikke ansvarlige for omstændigheder i øvrigt, som vi ikke med rimelighed kan være herre over. 
Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab som følge af eventuel leveringsoverskridelse, uanset årsagen 
til forsinkelsen. 
7. Betaling 
Vore betalingsbetingelser er netto kontant. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på 
grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt skriftligt. Ved overskridelse af betalingsfri-
sten beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.  
8. Ansvar for fejl eller mangler 
Der ydes 2 års reklamationsfrist ifølge EU's regler om reklamationsret. Købers godtgørelse for evt. 
fejl og mangler kan aldrig overstige prisen på den leverede vare. 
Forpligtelsen bortfalder ved følgerne af unormalt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig 
installation eller fejl efter reparation udført af andre end en af os anvist reparatør. Reklamationer 
over eventuelle mangler skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter leveringsdato. Efter denne 
tidsfrist kan køber ikke gøre mangler gældende.  
9. Produktansvar 
For skade på personer og ting, der er en følge af fejl eller mangler ved leverede produkter og ydelse, 
hæfter ZAIZON Aps i henhold til gældende lov om produktansvar. 
10. Vejledning 
I det omfang, vi vejleder kunder indenfor vort erfaringsområde, sker dette efter vor bedste viden på 
vejledningstidspunktet, og vi kan ikke påtage os noget ansvar, såfremt senere erfaringer måtte føre 
til andre løsninger. Vejledning sker på grundlag af de oplysninger, kunden har forelagt os. 
11. Særlige betingelser 
I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til dansk købelov, aftalelov og 
markedsføringslov. 
12. Ejendomsrettens overgang 
Ejendomsretten overgår først til køber på det tidspunkt, hvor den fulde købesum er ZAIZON Aps i 
hænde. Ved leasingfinansieret køb henvises til bestemmelsen herom i leasingaftalen. 
 
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 3. juni 2004 


