UDDRAG AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KINNARPS A/S
1. Omfang og varighed
1.1

1.2

De generelle salgsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordre, leverancer samt
betalinger hvor Kinnarps A/S er leverandør eller underleverandør,
med mindre disse er ændret gennem en skriftlig aftale parterne imellem.
Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, bestilling, ordre,
indkøbsbetingelser og lignende anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig
aftale herom, jf. punkt 1.1 og skal på ingen måde anses for en fravigelse eller
tilføjelse til disse salgs- og leveringsbetingelser.

2. Tilbud
2.1
2.2

2.3

3. Indgåelse af aftale
3.1
3.2

3.3

Ethvert tilbud afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser.
Pristilbuddet udløber, med mindre andet fremgår af tilbuddet, automatisk 30
kalenderdage fra datoen for tilbudsgivningen, og kan ved skriftlig meddelelse til kunden
trækkes tilbage eller ændres indenfor denne periode.
Angivne leveringstider i tilbuddet er alene vejledende, idet Kinnarps A/S forbeholder sig
ret til at ændre leveringstudspunktet i ordrebekræftelsen.

Aftale om salg og levering af produkter anses for indgået, når Kinnarps A/S efter
modtagelse af ordre fra Kunden, har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse.
Afgiver Kinnarps A/S et tilbud til Kunden, skal aftale anses for indgået, når Kunden
rettidigt har accepteret tilbuddet jf. punkt 2.2, og Kinnarps A/S efterfølgende har
bekræftet
vilkårene i en ordrebekræftelse.
Ordrebekræftelsen anses sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser, for det
gældende grundlag for enhver samhandel mellem Kunden og Kinnarps A/S.

4. Priser
4.1
4.2
4.3
4.4

De gældende priser på varerne står specificeret i ordrebekræftelsen og gentages i
fakturaen.
Kinnarps A/S priser kan ændres uden varsel.
Med mindre andet er aftalt skriftligt med Kinnarps A/S, er alle opgivne priser ekskl. told,
omsætningsafgift og andre skatter. Sådanne afgifter og skatter betales af Kunden.
Alle prise er angivet ekskl. levering og montering, med mindre andet er aftalt.

5. Returnering/Ændring af ordre/Annullering
5.1
Efter fuldført leverance kan varerne ikke returneres.
5.2
Ordrebekræftelsen skal altid kontrolleres af Kunden umiddelbart efter modtagelsen.
Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsen skal skriftligt meddeles Kinnarps A/S
senest 48 timer efter ordrebekræftelsens dato, idet Kunden i modsat fald
anses for bundet af ordren i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.
5.3
Annullering eller ændringer af ordren kan kun ske med Kinnarps A/S skriftlige accept i
hvert enkelt tilfælde, og mod samtidig betaling af et gebyr på 30% af den
ordrebekræftede nettopris, samt alle Kinnarps A/S eventuelle påløbende omkostninger
vedrørende ordren.
5.4
Ordre på specialfremstillede varer, samt varer, der ikke produceres af Kinnarps AB, kan
ikke ændres eller annulleres.
6. Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag
6.1
Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag m.m faktureres med
gældende timesats pr. anvendt arkitekttime. Ved større køb, eller ved efter aftale kan
denne serviceydelse leveres uden beregning.
6.2
Såfremt kinnarps A/S udarbejder forslag til indretning af arbejdspladser, tager disse
hensyn til de udleverede tegninger af kontorlokalerne, således som tegningerne foreligger
på aftaletidspunktet. Kunden er bekendt med, at Kinnarps A/S ikke foretager særskilt
besigtigelse af lokalerne, med minder dette aftales, hvorfor Kinnarps A/S ikke har
ansvaret for overholdelse af de lokalespecifikke krav til indretning, herunder krav til
kontormøblernes størrelse og placering samt krav om adgangsforhold, flugtveje m.v.
6.3
Indretningstegninger eller andet, der af Kinnarps A/S leveres uden beregning til Kunden,
forbliver Kinnarps A/S ejendom. Disse må ikke, uden Kinnarps A/S viden, anvendes af
Kunden, kopieres, reproduceres, udleveres eller på anden måde bringes til tredjeparts
viden.
7. Serviceydelser
7.1

Arbejde udført af Kinnarps A/S servicemontører faktureres med gældende timesats, der
beregnes pr. montør pr. time og herefter pr. påbegyndt 1/2 time. Der gælder én timesats
i dagtimerne og en sats for aften- og weekendarbejde.

8. Levering og montering
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8
8.9

De oplyste priser på inventar er ekskl. levering og montering. Levering og montering af
løst inventar (ikke fastmonteret) udgør:
Fragt, logistik og levering:
DKK 300,00 på ordre under DKK 4.000,00
5,5% af den samlede ordresum på ordre over netto DKK 4.000,00 op til DKK 100.000,00
3,5% af den samlede ordresum på ordre over DKK 100.000,00
Fragt, logistik, levering og montering:
DKK 500,00 på ordre under DKK 4.000,00
8,5% af den samlede ordresum på ordre over netto DKK 4.000,00 op til DKK 100.000,00
5% af den samlede ordresum på ordre over DKK 100.000,00
På enkelte Handelsvareprodukter kan der forekomme større procentsats
Levering af fast inventar (monteret i væg, gulv eller loft) samt specielt fremstillet
inventar, er undtaget ovenstående og afregnes efter regning.
Kunden skal ved levering sørge for, at lokalerne er ryddet, så produkterne uhindret kan
aflæsses, samt at adgangsforholdene (vejen til leveringsstedet) er fremkommelig.
Alle ordre op til DKK 100.000,00 tilskrives et miljøgebyr på 2,75% af ordreværdien, og
ordre over DKK 100.000,00 tilskrives et fast beløb på DKK 2.750,00
I det omfang kunden ikke er klar til modtagelse ved Kinnarps A/S ankomst på det aftalte
tidspunkt, kan Kinnarps A/S udsætte leverance og fakturere for medgået tid til dobbelt
håndtering samt transport med DKK 525,00 pr. time, alternativ fakturere medgået
ventetid med samme timesats i det omfang, Kinnarps A/S har mulighed for at afvente
Kunden. Hvis Kunden undlader at modtage varer på en aftalt leveringstid, eller beder om
udsættelse kan Kunden pålægges betaling, som hvis varerne var blevet leveret.
Ved levering til ikke brofaste øer, vil Kinnarps A/S fakturere omkostningerne til
færgefarten.
Ved levering på det aftalte leveringssted, anses leveringen for værende sket. Risiko
for tab og skade på produkterne er hermed overgået til Kunden. Levering anses for at
have fundet sted, ved den fysiske overgivelse, uanset om Kinnarps A/S fragtmand har
kunnet opnå skriftlig kvittering på følgesedlen. Skriftlig kvittering på følgeseddel skal
så vidt muligt altid søges.

9. Leveringstid
9.1
er aftalt.
9.2

9.3
9.4

Levering sker EX Works (EXW) Kinnarps A/S lager, incoterms 2000, med mindre andet
Angivelse af leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er fastsat skønsmæssigt.
Forsinkelse med en bestem leverance fra Kinnarps A/S side inden for 4 arbejdsuger,
regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid, anses for rettidig.
Kinnarps A/S kan foretage delleverancer.
Ved forsinkelse grundet Kundens forhold, er Kunden forpligtet til at betale købssummen
til aftalt tid, ligesom Kunde afholder opbevaringsomkostninger mv.

10. Garanti
10.1

10.2

10.3

10.4
10.4

11. Ændring i produktion
11.1

Kinnarps A/S garanterer i en periode på op til fem år, regnet fra varernes afsendelse til
Kunden, at alle varer produceret af Kinnarps AB fungerer i overensstemmelse med
Kinnarps A/S til enhver tid gældende garantibetingelser. Kinnarps A/S yder ingen andre
garantier end dem, der fremgår af garantibetingelserne.
I garantiperioden skal kunden give Kinnarps meddelelse om fejl og mangler ved
varerne, der efter kundens opfattelse er omfattet af garantien og efter anmodning fra
Kinnarps A/S returnere de fejlbehæftede produkter til Kinnarps A/S inden 60 dage efter
garantireklamationen med en redegørelse for fejl og mangler ved produkterne.
Kinnarps A/S er berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning, ombytning eller
tilbagebetaling af købsprisen, Kunden har inden andre misligeholdelsesbeføjelser i
anledning af mangler under garantien.
Reparatiner af varer under garantien samt ombyttde varer er dækket af Kinnarps A/S
ganranti som anført overnfor.
For så vidt angår handelsvarer yder Kinnarps A/S Kunden garanti svarende til den som
Kinnarps A/S modtager fra de enkelte underleverandører af handlesvarer. Der henvises
til de enkelte underlevarandører af handelsvarer og deres til enhver tid gældende
garantibestemmelser.

Kinnarps forbeholder sig ret til at ændre design, konstruktion og dimension uden
forudgående varsel

Vi henviser i øvrigt til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser

