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Grundtvig A/S’ generelle salgs, leverings- og forretningsbetingelser:
Generelt: Nedenstående betingelser er gældende i alle forhold, med mindre Grundtvig A/S skriftligt har accepteret afvigelse herfra.
Tilbud og ordrer: Tilbud er gældende 60 dage fra afgivelse. Indtil ordrebekræftelse kan Grundtvig A/S ændre i konditionerne eller
tilbagekalde tilbud, såfremt de til ordrens udførelse forudsatte vilkår ændres.
Priser: De opgivne priser er ekskl. moms og enhver anden offentlig afgift. Priserne er, såfremt andet ikke er aftalt, ab fabrik. Priserne
hæves hvert år pr. 1. juli og som minimum iht. Danmarks Statistiks ”Lønindex for organisationer og virksomheder”
Kundens levering til Grundtvig A/S: Aflevering af varer til pakkeopgaver skal ske til vor fabrik på Ankervej 1, 4800 Nykøbing F, med
mindre andet er aftalt. Ved levering af varer med behørig følgeseddel med oplysning om varens art, navn, antal og kolli, kvitterer
Grundtvig A/S kun for modtagelse af antal paller/kolli og ikke for disse pallers/kollis indhold for så vidt angår omfang og korrekthed.
Det påhviler således ordregiver selv ved lastning og losning at udføre tally eller anden kontrolfunktion. Ved eventuel senere
konstatering af differencer i det leverede, påhviler bevisbyrden med hensyn til leverancernes korrekthed derfor ordregiver.
Såfremt komponenter til pakkeopgaver leveres forsinket eller alle komponenter ikke foreligger, kan Grundtvig A/S ikke påtage sig
ansvar for at tidspunkt for udlevering af den færdigpakkede opgave kan overholdes. Følgevirkninger forårsaget af kundens eller
kundens leverandørs forsinkede levering til Grundtvig A/S, er Grundtvig A/S uden ansvar for. Alle opgaver som Grundtvig A/S skal
udføre eller har udført i forbindelse med disse fejlleverancer vil blive faktureret kunden til gældende timepris.
Efter endt produktion, vil varerne blive opbevaret på Grundtvig A/S’ lager til gældende priser vedr. lagerleje. Dette træder i kraft med
mindre andet aftales.
Grundtvigs A/S levering til kunden: Udlevering af pakkede opgaver sker fra vor fabrik på Ankervej 1, 4800 Nykøbing Falster. Eventuel
transport til ordregivers adresse(r) er for ordregivers egen regning og risiko. Grundtvig A/S påtager sig ikke et transportør/fragtansvar, med mindre anden aftale foreligger.
Betaling: Betalingsbetingelser er netto 15 dage regnet fra fakturadatoen, såfremt ikke andet er aftalt. Hvis betaling ikke foreligger
rettidigt er ordregiver pligtig til at betale renter med 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra udløbet af den nævnte kredittid. Ved
forsinket betaling ud over den første måned beregnes renters rente. Der pålægges et rykkergebyr ved udsendelse af eventuel
betalingspåmindelse. Ved fortsat manglende betaling, forbeholder Grundtvig A/S sig retten til at tilbageholde varer.
Forsikring og ansvar: ordregiver skal selv sørge for forsikring af varer som overdrages til eller opbevares af Grundtvig A/S. Grundtvig
A/S kan alene drages til ansvar for bortkomst eller skader på de af ordregivers varer (komponenter), der befinder sig i Grundtvig A/S’
varetægt, såfremt ordregiver godtgør, at bortkomsten og/eller skaderne skyldes fejl eller forsømmelser udvist af Grundtvig A/S selv
eller nogen Grundtvig A/S svarer for. Grundtvig A/S hæfter ikke for varernes hændelige undergang ved brand- og vandskader, tyveri,
samt andre skader, der ikke er påført ordregiver ved uagtsomhed fra Grundtvig A/S’ side. Overgives den færdigpakkede vare til
selvstændig transportør, hæfter Grundtvig A/S ikke for de skader, der indtræffer under transport. Grundtvig A/S er alene formidler
af transportopdraget, og ordregiver skal derfor rette et eventuelt krav direkte mod transportøren. Alle former for forsendelser vil
alene blive forsikret – og da for ordregivers regning – såfremt ordregiver forinden afsendelsen skriftligt har meddelt Grundtvig A/S,
at Grundtvig A/S skal sørge for forsikring. Ved pakkeopgaver kan der forekomme et vist spild. Med mindre andet aftales, er Grundtvig
A/S ikke erstatningsansvarlig over for dette spild.
Reklamationer og mangeludbedring: Ordregiver har pligt til at undersøge de færdigpakkede varer straks efter modtagelsen.
Reklamationer, der modtages senere end 14 dage efter udlevering af den færdigpakkede vare til ordregiver, tilbagevises. Grundtvig
A/S forbeholder sig ret til at udbedre eventuelle mangler inden for en rimelig frist, der, med mindre andet godtgøres af en af parterne,
udgør 14 dage fra modtagelsen af reklamationen at regne. Afhjælpes manglen ikke inden for tidsfristen, har ordregiver ret til at
annullere ordren, såfremt der er tale om en væsentlig mangel. I andre tilfælde opnår ordregiver ret til et forholdsmæssigt afslag i
prisen og max. 25 % af prisen på varen, med mindre der er tale om bagatelagtige mangler. En eventuel mangelfuld delleverance
berettiger ikke ordregiver til at annullere ordren i sin helhed, herunder fremtidige leverancer.
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Ansvarsbegrænsning: Grundtvig A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos ordregiver
eller tredjemand. Såfremt tredjemand skulle fremsætte krav om erstatning overfor ordregiver og med eventuel regres overfor
Grundtvig A/S, er ordregiver forpligtet til straks at underrette Grundtvig A/S herom.
Force majeure: Grundtvig A/S er uden ansvar for omstændigheder, som Grundtvig A/S ikke er herre over og som indtræffer efter
aftalens indgåelse og forhindrer dennes opfyldelse, herunder bl.a. arbejdskonflikt, brand, krig, ekstreme vejrforhold, rekvirering,
beslaglæggelse, restriktioner/svigt af drivkraft, mangel på transportmuligheder, valuta- eller handelsrestriktioner, almindelig
vareknaphed, ekstraordinære indgreb fra statslige eller andre myndigheders side, samt mangler ved eller forsinkelser fra Grundtvig
A/S’ leverandører.
Lovregler og værneting: Enhver uoverensstemmelse mellem ordregiver og Grundtvig A/S er undergivet dansk ret, og eventuelle
tvistigheder afgøres ved Sø- og handelsretten i København.
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