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1 Aftalegrundlag
1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle salg foretaget af Bridgestone, filial af Bridgestone Europe NV/SA, Belgien,
CVR nr. 38 65 07 18 (i det følgende kaldet BSDK).
1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene gyldigt fraviges i det omfang der foreligger en konkret, skriftlig og
underskreven aftale mellem BSDK og kunden.
1.3 Det præciseres, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke viger for kundens eventuelle indkøbsbetingelser.
2 Prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v.
2.1 BSDK forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine priser.
2.2 BSDK forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationerne på varen.
2.3 Specifikationer på varen i relation til f.eks. størrelse, holdbarhed eller lignende, angivet i produktbeskrivelser eller
markedsføringsmateriale, er alene omtrentlige og der kan således forekomme afvigelser.
2.4 BSDK tager endvidere forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v.
3 Leveringssted og risikoovergang
3.1 Levering sker franko, kundens forretningssted i Danmark, men dog sådan at risikoen for hændelig skade, undergang og
forsinkelse overgår til kunden ved BSDK’s overgivelse til selvstændig fragtfører.
3.2 Risikoen for varens hændelige undergang overgår ved BSDK’s overgivelse til selvstændig fragtfører.
4 Transportomkostninger og forsikring
4.1 BSDK afholder omkostninger forbundet med transport af varen fra BSDK’s forretningssted til den i pkt. 3.1. nævnte adresse.
4.2 Eventuelle omkostninger forbundet med tegning af transportforsikring eller lignende afholdes af kunden og er således
BSDK uvedkommende.
4.3 Ekspeditionsgebyr: Ved ordrer under kr. 1.000,- netto fakturabeløb, tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- på fakturaen.
5 Forsinkelse
5.1 BSDK tilstræber at foretage levering på det aftalte leveringstidspunkt.
5.2 Såfremt BSDK’s levering bliver forsinket, er BSDK forpligtet til at underrette kunden om udskydelsen af leveringen og herunder
meddele, hvornår levering forventes at blive gennemført.
5.3 Såfremt levering ikke gennemføres til det udskudte leveringstidspunkt, jf. pkt. 5.2, er kunden berettiget til at ophæve den
indgåede aftale.
5.4 Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsinkelse.
6 Betalingsbetingelser – ejendomsforbehold
6.1 Alle priser oplyst af BSDK er i danske kroner og eksklusiv moms og miljøafgift, med mindre andet udtrykkeligt fremgår.
6.2 Betalingsbetingelserne er 30 dage netto, hvilken dato samtidig er at betragte som forfaldsdag. Ved manglende
betaling forrentes tilgodehavendet med 7% p.a. med tillæg af nationalbankens referencesats jf. Rentelovens § 5.
6.3 Betaling kan alene foretages med frigørende virkning til SEB konto 5295 10007488.
6.4 BSDK har krav på effektiv betaling, og kunden er således uberettiget til at foretage enhver form for modregning overfor BSDK.
6.5 BSDK forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer indtil betaling, inkl. renter og omkostninger, har fundet sted
(ejendomsforbehold)
7 Reklamation og returvarer
7.1 Reklamationsbehandlingen sker gennem den kunde (forhandler), der har videresolgt produktet.
7.2 Såfremt kunden, på vegne af slutbrugeren har accepteret en reklamation, hæfter alene kunden for sådan reklamation,
såfremt denne ikke senere godkendes af BSDK.
7.3 Reklamationen anmeldes til BSDK på den af BSDK anviste blanket.
7.4 Reklamationsretten omfatter alene de fra BSDK solgte produkter.
7.5 Defekte produkter sendes for kundens regning til BSDK, med henblik på BSDK’s vurdering af reklamationen. Såfremt
reklamationen vurderes at være berettiget erstattes kundens (forhandlerens) transportomkostning, og kunden tilbydes
erstatning eller ombytning efter BSDK’s eget valg. Det præciseres, at der ved udbetaling af erstatning sker fradrag for
slutbrugerens nytteværdi.
7.6 Returvarer modtages kun efter forudgående aftale samt oplysning om fakturanr. Returvarer sendes franko BSDK’s
forretningssted. Returvarer krediteres til oprindelig salgspris med et fradrag på 10% til dækning af håndteringsomkostninger.
8 Produktansvar
8.1 BSDK har tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker det ansvar der BSDK i henhold til retspraksis og præceptive regle r kan
idømmes i EU.
8.2 BSDK kan ikke herudover i det interne forhold mellem kunden og BSDK mødes med krav af nogen art.
9 Misligholdelse og erstatningsansvar
9.1 Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem kunden og BSDK, kan den krænkede part gøre almindelige
obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
9.2 Det er mellem parterne aftalt, at kunden er uberettiget til at kræve erstatning for indirekte tab, herunder tabt avance.
10 Lovvalg og værneting
10.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret.
10.2 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres ved byretten i Århus, der er aftalt s om
værneting i første instans, med mindre sagen på grund af sin størrelse og karakter eller kompleksitet hører under
(Vestre) Landsrets kompetence.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

