SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om salg og levering af ReFood Organizer (Daka Denmark A/S, CVR-nr. 33776039), (”ReFood”), medmindre andet er skriftligt aftalt.
Købers eventuelle vilkår og betingelser udgør ikke en del af aftalen, medmindre ReFood skriftligt har accepteret dette forud for aftalens indgåelse.
1. Tilbud/ordre
Tilbud afgivet af ReFood er gældende indtil 14 arbejdsdage fra tidspunktet for tilbuddet og bortfalder herefter uden yderligere varsel.
2. Levering og risikoens overgang
Levering sker på købers adresse, medmindre andet er aftalt.
Såfremt der foreligger en skriftlig aftale om fast leveringstid, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre er bekræftet af ReFood, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for salget og leverancens
gennemførelse, er kommet i ReFood besiddelse medmindre andet fremgår af aftalen.
Såfremt levering forsinkes som følge af købers forhold (fordringshavermora), er køber fortsat forpligtet til at foretage betaling til ReFood i henhold til de aftalte vilkår.
ReFood beholder ejendomsretten til det solgte, indtil betaling er sket.
3. Betaling
Betaling skal ske i henhold til fakturaen fra ReFood og sker i danske kroner.
Hvis fakturaen ønskes fremsendt pr post pålægges et gebyr på DKK 25,00.
Hvis ikke andet er anført i fakturaen, forfalder fakturaen til betaling senest 14 dage efter udstedelsen.
Overskrides seneste rettidige betalingsdag, vil der blive fremsendt yderligere rykker(e) og pålagt rykkergebyr. Sker betaling fortsat ikke, vil fordringen uden yderligere varsel blive sendt til inkasso.
4. Købers undersøgelses- og reklamationspligt
Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig senest ved levering.
Reklamation vedrørende mangler ved det leverede skal ske senest ved levering, når det drejer sig om synlige mangler, og ellers senest 5 dage efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.
Reklamation skal ske skriftligt og direkte til ReFood. Køber skal grundigt angive, hvori manglen består samt vedlægge dokumentation herfor, herunder billeddokumentation.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget en mangel, men ikke reklamerer som anført i disse salgs- og leveringsbetingelser, fortaber køber retten til senere at gøre krav gældende vedrørende den pågældende
mangel.
Ethvert krav vedrørende en transportskade skal gøres gældende ved levering, og påtegnes som et forbehold i et eventuelt fragtbrev. Billeddokumentation skal straks fremsendes til ReFood, og senest inden for 24 timer.
Køber har i udgangspunktet ingen fortrydelsesret. I særlige tilfælde – og pr kulance – kan ReFood dog vælge at tage produktet retur, under forudsætning af, at produktet er ubrugt og stadig i original emballage. Fragten for
returneringen betales af køber.
5. Ansvarsbegrænsning
ReFoods eventuelle ansvar for mangler ved det leverede omfatter kun mangler, som må tilskrives fejl eller forsømmelse hos ReFood.
ReFoods ansvar overfor køber kan under ingen omstændigheder overstige købesummen for ordren.
6. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.
7. Virksomhedsoplysninger
Daka ReFood A/S
(Daka Denmark A/S)
Lundagervej 21
8722 Hedensted
Danmark
CVR-Nr. 33776039
E-mail: refood@daka.dk
Telefon: +45 7027 2030
Hjemmeside: www.refood.dk
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