SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for
MIDTJYDSK COMPUTER SERVICE ApS, Alsikevej 12, 8920 Randers NV
Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser,
eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vor forretning
på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går
forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept,
herunder købers alm. betingelser.
1. Tilbud og ordrebekræftelse:
Ethvert tilbud er kun gældende inden for den i tilbudet
angivne gyldighedsperiode. Såfremt gyldigheds-perioden
ikke fremgår er tilbudet gældende i 7 dage regnet fra
tilbudets datering.
Kun ordre, som sælger skriftlig har accepteret er bindende
for sælger. Ordrebekræftelsen er udtryk for aftalens
endelige indhold, og køber opfordres til ved modtagelsen at
gennemgå denne, og straks at meddele sælger skriftligt
såfremt køber er uenig i ordrebekræftelsens indhold.
Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer af de
beordrede dele skal skriftligt bekræftes af sælgeren for at
have gyldighed.
Leverancer omfatter kun de i ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnte dele og/eller ydelser.
2. Pris:
Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen, men sælger
forbeholder sig ret til prisændringer som følge af svingende
valutakurser ved indkøb af dele fra udlandet.
Alle forsendelser sker, med mindre andet er udtrykkeligt
aftalt på infotermsbetingelser ab fabrik, d.v.s. for købers
regning og risiko.
3. Levering:
Leveringstidspunktet og/eller leveringstiden fremgår af
ordrebekræftelsen. Leveringstidspunket er omtrentligt, og
en overskridelse af leveringstidspunktet med op til 8 dage,
giver ikke køber ret til annullering af ordre eller nægtelse af
modtagelsen af varen.
4. Betaling:
Såfremt ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen eller
fakturaen, skal alle leverancer betales kontant ved
levering.
Betaler køber ikke i rette tid forrentes købesummen med
2% pr. påbegyndt måned. Denne rentesats er gældende
uanset om der er aftalt anden forfaldetidspunkt end ved
levering.
5. Ejendomsforbehold:
Sælger forbeholder sig ejendomsret til det leverede indtil
endelig betaling har fundet sted.
6. Reklamationer:
Køber skal ved modtagelsen af leverancen straks
gennemgå varen for at sikre sig, at det leverede er
mangelfri, og i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.
Reklamationer over mangler, herunder manglende antal
varer, der er eller burde have været konstateret ved
ovennævnte gennemgang, skal fremsættes straks og
senest 7 dage efter køber har modtaget varen.
Herudover skal køber reklamere uden ugrundet ophold, så
snart køber konstatere en mangel.
Sælgers ansvar for mangler, omfatter endelig kun mangler,
hvorom der er skriftligt reklameret senest inden 1 år fra
leveringstidspunktet.
7. Ansvar for forsinkelser og mangler:
Det forudsættes at der er reklameret rettidigt jf. pkt. 6.
Det aftalte leveringstidspunkt opgives af sælger med
forbehold for strejke, lockout eller anden force majeure,
herunder svigtende levering fra underleverandørers side.

Der ydes i tilfælde af forsinkelse hverken forholdsmæssigt
afslag eller erstatning, herunder erstatning for driftstab,
tabt avance eller anden indirekte tab.
Såfremt sælger fra køber modtager reklamation vedrørende mangler ved det leverede påtager sælger, hvis
betalingsbetingelserne er overholdt, på sælgers forretningssted, uden udgift for køber, at reparere eller erstatte
den eller de mangelfulde dele eller at omlevere.
Transport af disse dele, såvel fra, som til køber foregår for
købers regning og risiko. Sælger har altid ret til at foretage
rimelige afhjælpningsforsøg. Sælger påtager sig intet
ansvar for tab af data i forbindelse afhjælpning af mangler,
og køber opfordres derfor til i egen interesse at beskytte
disse data fx. i form af backup.
Sælger påtager sig intet ansvar for fejl og mangler som
direkte eller indirekte hidrører fra reparationsarbejder, der
uden sælgers mellemkomst udføres af tredjemand, eller
køber selv, ligesom evt. garanti automatisk bortfalder,
såfremt tredjemand eller køber selv udøver reparation af
det solgte.
Sælger er under ingen omstændigheder forpligtet til at yde
erstatning for driftstab, tabt avance, tab af data eller andet
lignende tab som følge af konstaterede mangler.
8. Produktansvar:
Sælgeren
er
ansvarlig
for
produktansvar
i
overensstemmelse med gældende dansk ret.
Sælgeren er kun ansvarlig for tingsskade, såfremt det
bevises at skaden skyldes groft uagtsomme forhold hos
sælger eller hos andre som sælgeren har ansvaret for.
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, tab af data, eller anden
indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.
Såfremt tredjemand fremsætter krav mod én af parterne
om produktansvar i henhold til nævnte bestemmelse, skal
den pågældende part omgående skriftlig underrette den
part herom.
MCS tager ingen ansvar for regninger vedrørende datakald
til WAN/LAN og mobildatanet.
I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde
sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens
ansvar er begrænset i henhold til de foregående punkter.
9. Immaterielle rettigheder:
Ved salg af software henledes købers opmærksomhed på
Ophavsretslovens bestemmelser, særligt §36 og 37.
Såfremt sælger overdrager tredjemands produkter, henledes købers opmærksomhed specielt på tredjemands evt.
licens- og brugsrettigheder.
10. Funktionalitet og kompatibilitet:
Medmindre andet udtrykkeligt aftales indestår sælger ikke
for at leveret hardware og/eller software kan fungere
sammen med købers nuværende eller fremtidig hardware
eller software, ligesom sælger ej heller indestår for hvorvidt
leveret hardware og/eller software er hensigtsmæssig i
forhold til købers behov.
Køber opfordres derfor selv til at undersøge evt. hardware
og software maskinkrav og kompatibilitet.
11. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem sælger og køber afgøres ved
anvendelse af dansk ret, og såfremt der opstår en retstvist
der udspringer af en aftale mellem sælger og køber, en
leverance eller dele heraf, skal anlægges ved sælgers
hjemting som er byretten i Randers eller Vestrelandsret.

