Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for
produkter i BASWAphon Akustik System
Nedenstående betingelser gælder med
mindre der foreligger anden skriftlig aftale.
Priser
De anførte priser er gældende dagspriser eksklusiv moms ab lager Aabenraa.
Vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.
Levering
Akustikplader leveres i hele palleenheder.
Kunden oplyser om leveringstidspunkt og –sted.
Forsendelse sker for modtagers regning og risiko. Enhver leverance sker med
forbehold for forsinkelse og andre uforudsete forhold, som ligger uden for vor
kontrol.
Ved levering pr bil sker levering altid ved vognkant og på fast vej så nær det
anførte bestemmelsessted som muligt. Køber/modtager skal stille mandskab til
rådighed for aflæsning. Sker dette ikke, kan Rockidan A/S enten sørge for
aflæsning af varerne for købers/modtagers regning, hvorefter varerne henstår på
købers/modtagers risiko, eller tage varerne med tilbage. I så fald skal
køber/modtager afholde de omkostninger, der er forbundet med ekstra af- og
pålæsning, ventetid o.l.
Europaller afregnes med 100 kr./stk. Ved returnering til Aabenraa krediteres
disse med 75 kr./stk.
Betaling
30 dage netto. Ved overskridelse af rettidig betaling beregnes rente på 1,5% fra
forfaldsdato pr. påbegyndt måned.
Ved betaling inden 8 dage kan fratrækkes 1,5% af fakturabeløbet ex. moms
Maskiner købt hos Rockidan forbliver Rockidans ejendom indtil fuld betaling har
fundet sted.
Reklamation
Ved levering pr. bil har køber/modtager pligt til at kvittere for modtagelsen af
leverancen. Er køber/modtager ikke til stede ved levering, kan der ikke senere
reklameres over mangler, der refererer til antal o.l.
Køber/modtager skal altid omhyggeligt undersøge det leverede umiddelbart ved
levering.
Reklamation over mangler skal ske inden 8 dage efter levering.
Ved eventuelle reklamationer skal fakturanummer og evt. batchnumre på
leverancen oplyses.
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En mangelfuld leverance uanset årsag og omfang berettiger ikke køber til at
ophæve aftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for
skadeserstatning.
Rockidan A/S har ikke noget ansvar for tab påført køber eller andre som følge af
en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion
forsinkes eller må omgøres.
Returnering
Da BASWAphon Akustik System udelukkende består af projektrelaterede
produkter kan bestilte eller leverede varer ikke returneres.
Service og produkter
Vore konsulenter er gratis til rådighed både hos vore forhandlere, på
byggepladser, på tegnestuer samt hos arkitekter og ingeniører.
Tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.
Fremsendte eller foreviste prøver skal betragtes som typeprøver.
Rockidan A/S påtager sig ikke garanti for, at de leverede varer er i nøje
overensstemmelse med typeprøven.
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at
fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge
for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse
med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås.
Forslag til behandlingsopbygninger er alene baseret på visuel eller verbal
opfattelse, alment tilgængelige oplysninger samt kendskab til vore produkters
brugsegenskaber og må ikke betragtes som egentlig ingeniørmæssig rådgivning,
hvorfor bygherre og/eller bruger i tvivlstilfælde opfordres til at søge denne.
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