ab-vvs
1. Definitioner
1.1 VVS-materiel betyder alt sådant
udstyr, som handles mellem parterne.
2. Anvendelsesområde for AB-VVS
2.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser
finder anvendelse for alle
aftaler, der indgås om levering af
VVS-materiel fra Juvél, og går forud
for eventuelle bestemmelser i købers
ordre/accept, herunder købers
salgs- og leveringsbetingelser, med
mindre andet følger af ufravigelige
lovbestemmelser eller skriftlig aftale
mellem parterne.
3. Priser og levering
3.1 Priser fremgår af Juvéls til enhver
tid gældende prislister inkl. eller
ekskl. moms som anført i prislisterne.
Levering sker til de på tidspunktet
for Juvéls modtagelse af ordren/
accepten gældende priser med tillæg
af moms, fragt, emballage, afgifter og
ekspeditionsgebyrer.
3.2 Afgiver Juvél skriftligt tilbud, der
ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder
tilbudet, såfremt accept ikke er
kommet frem til Juvél inden 4 uger fra
tilbudets dato.
3.3 Det aftalte leveringstidspunkt skal
fremgå af ordren/accepten. I modsat
fald anses levering for rettidig, når
den sker inden for 5 arbejdsdage
fra Juvéls modtagelse af ordren/
accepten.
3.4 Levering sker ab fabrik, med
mindre andet er aftalt. Fragt kan
arrangeres af Juvél for købers
regning, viderefaktureres køber og
påføres fakturaen for leverancen.
Leveringsstedet er købers adresse
eller den af køber udpegede modtageradresse
i Danmark. Det leverede
VVS-materiel skal fremgå af en
medfølgende følgeseddel.
4. Emballage
4.1 Juvél leverer VVS-materiel i sådan
emballage, som under hensyn til
transporten til bestemmelsesstedet
kræves for at forhindre beskadigelse
eller forringelse af leverancen.
4.2 Standardemballage, såsom paller
og bokspaller, der er faktureret køber,
vil blive godskrevet køber ved frankoreturnering
til Juvél i ubeskadiget
stand. Engangsemballage refunderes
ikke, selv om den eventuelt faktureres.
5. Betaling og morarenter
5.1 Generelle betalingsbetingelser er
8 dage netto.
5.2 Fra forfaldsdato er Juvél berettiget
til morarente svarende til 1,75 %
pr. påbegyndt måned.
5.3 Tilskrevne renter forfalder til
omgående betaling og betales
forud for al anden gæld ved løbende
indbetalinger.
5.4 Såfremt betaling ikke sker
rettidigt, er Juvél berettiget til at
tilbagholde alle yderligere leverancer
til køber, uanset at leverancerne ikke
har nogen indbyrdes sammenhæng.
5.5 Juvél forbeholder sig ejendomsretten
til det leverede VVS-materiel,
indtil hele købesummen med renter,
omkostninger m.v. er betalt, i den
udstrækning et sådant ejendoms-forbehold
er gyldigt efter gældende ret.
6. Returvarer

6.4 VVS-materiel tages kun retur
efter forudgående skriftlig aftale,
samt kun hvor returvarerne er påført
et af Juvél oplyst returordrenummer.
Der beregnes et returfradrag, ligesom
Juvél kan foretage yderligere fradrag
for returfragt, omemballering og
lagerhåndtering. Kun nye og ubrugte
varer kan returneres. Returvarer skal
være rengjorte og ubeskadigede,
ligesom disse kun tages retur i ubrudt
original emballage.
7. Forsinket levering
7.1 Ved forsinkelse med levering
med mere end 1 uge efter aftalt
leveringstid, uden at dette skyldes
købers forhold, kan køberen ved
skriftlig meddelelse til Juvél kræve
levering inden for 1 uge. Leverer Juvél
ikke inden for den af køber således
fastsatte frist, og skyldes dette
fortsat ikke købers forhold, kan køber
skriftligt hæve aftalen for så vidt
angår den del af den aftalte
leverance, som endnu ikke er leveret.
7.2 Leveringstider gælder med
forbehold for force majeure (arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed,
som parterne ikke er herre over,
så som brand, krig, mobilisering
eller militærindkaldelse af tilsvarende
omfang, oprør eller uroligheder,
rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
almindelig vareknaphed,
svigtende tilførsel af råvarer, mangel
på transportmidler, restriktioner i
drivkraft, driftsforstyrrelser og uheld
under produktion, mangler ved eller
forsinkelser af leverancer fra underleverandører
samt påbud fra Dansk
Arbejdsgiverforening om, at levering
af VVS-materiel ikke må ske til brug i
konfliktramte fag).
7.3 Såfremt Juvél vil forbeholde sig
force majeure, eller såfremt Juvél må
indse, at aftalte leveringstider ikke
kan overholdes, påhviler det Juvél
hurtigst muligt at give køber underretning
herom.
7.4 Hvis levering hindres i mere end
30 dage som følge af force majeure,
kan køber skriftligt hæve aftalen for
så vidt angår den del af den aftalte
leverance, som endnu ikke er leveret.
8. Mangler
8.1 Køber er forpligtet til straks efter
leverancens modtagelse at foretage
en omhyggelig kontrol med henblik
på at konstatere, om det leverede
VVS-materiel er mangelfuldt. Køber
skal give skriftlig meddelelse til Juvél
om eventuelle mangler straks efter,
at manglen har vist sig.
8.2 Mangler, hvorover der reklameres
berettiget og rettidigt, afhjælpes
ved omlevering eller reparation efter
Juvéls valg. Køber eller købers kunde
er forpligtet til at bidrage med op til
3 arbejdstimer pr. reklamation.
8.3 Ved forudgående aftale om
returnering af mangelfuldt VVSmateriel,
oplyses et returordrenummer
af Juvéls kundeservice, som
køber anfører på varen og fragtbrev.
Normalt arrangerer Juvél varereturneringen
med egen transportør
og for egen regning og risiko. Ved
varereturneringer af mangelfuldt
VVS-materiel uden forudgående
aftale sker varereturneringen for
købers egen regning og risiko.
9. Begrænsning af ansvar
9.1 Ud over de rettigheder, der følger
af pkt. 7, 8 og 12, har køber ingen
misligholdelsesbeføjelser, og Juvél
ifalder således aldrig erstatningsansvar
for f.eks. driftstab, avancetab
og andet direkte eller indirekte tab.
10. Produktansvar

10.1 Sælger er ansvarlig for direkte
skader på købers personale og
ejendom forårsaget af defekter ved det
leverede VVS-materiel i det omfang
produktansvarsloven ufravigeligt
foreskriver et sådant ansvar.
10.2 Juvél er ikke ansvarlig for skade
forvoldt af det leverede VVS-materiel:
10.2.1 på fast ejendom eller løsøre,
som indtræder, mens det leverede
VVS-materiel er i køberens besiddelse,
10.2.2 på produkter, der er fremstillet
af køberen, eller på produkter, hvori
disse indgår, eller for skade på fast
ejendom eller løsøre, som disse
produkter som følge af det leverede
VVS-materiel forårsager.
10.3 I intet tilfælde er Juvél ansvarlig
for driftstab, tidstab, avancetab,
tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab.
10.4 Køber skal holde Juvél skadesløs
for det produktansvar, som Juvél
måtte blive pålagt overfor tredjemand,
og som Juvél ikke er ansvarlig
for overfor køber efter nærværende
salgs- og leveringsbetingelser.
11. Tegninger, beskrivelser og
prøver m.v.
11.1 Køber henvises til at følge
eventuelle brugsvejledninger, kataloger
og brochurer, der er leveret med
VVS-materiellet, eller til selv at
indhente fornødne oplysninger om
anvendelsesområde og korrekt
anvendelsesmåde.
11.2 På købers anmodning udleverer
Juvél vederlagsfrit en monterings- og
vedligeholdelsesvejledning, hvis en
sådan er udarbejdet.
11.3 Alle tegninger og tekniske
dokumenter til brug ved fremstilling
af leverancer eller dele deraf, som
overlades køber før eller efter aftalens
indgåelse, forbliver Juvéls ejendom,
og skal returneres på forlangende.
De må ikke uden Juvéls tilladelse
anvendes til andet end i forbindelse
med brugen og vedligeholdelsen af
det leverede VVS-materiel og må ikke
af køber kopieres, reproduceres eller
overdrages til tredjemand.
12. Byggeleveranceklausul
12.1 Juvél har tiltrådt Byggeleveranceklausulen.
For alle omfattede
leverancer gælder AB 92 § 5, stk. 5
og § 10, stk. 4, med mindre anden
særskilt aftale er truffet. Leverancen
sker i øvrigt i henhold til nærværende
salgs- og leveringsbetingelser.
13. Værneting
13.1 Alle tvistigheder mellem parterne
i anledning af aftalen og alt, som har
sammenhæng hermed, afgøres ved
Juvéls til enhver tid værende hjemting
af de almindelige danske domstole i
henhold til reglerne i Retsplejeloven,
bortset fra de i AB 92 § 10, stk. 4
nævnte tilfælde.
Småordretillæg
Ved køb på under 1500 kr. af tilbehørsdele,
pålægges gebyr på 100 kr.
Ved køb under 1500 kr. af øvrige
produkter tillægges gebyr på 100 kr.
Alle ovenstående priser er excl. moms.
Vi tager forbehold for trykfejl.

