Dato: 25.10.2021

Salgs- og leveringsbetingelser
1. Virksomheden Nordic Tech Tools ApS, Cvr.: 41582782. Betingelserne gælder for alle køb.
2. Tilbud/ordrebekræftelse er gældende i 20 hverdage.
3. Betalingsbetingelser: Betalingsfristen er netto 8 dage.
4. Købers manglende betaling: Giver sælger ret til at hæve aftalen.
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK
5. Annullering og ændring af ordre: Annullering af ordre kan ske, så længe at varen ikke er
fremsendt/afhentet. Returnering af varen skal ske i uåbnet emballage. Der tages en returkommission på
20%.
6. Leveringssted og risikoens overgang: Levering og overdragelse af ansvar for varen sker ved levering.
Dette kan være ved overdragelse på købers adresse, på byggeplads til købers ansatte eller ved modtagelse
fra fragtmand.
7. Leveringstidspunkt og forsinket levering: Leveringstidspunkter aftales i forbindelse med salg.
Sælger tager forbehold for leveringsforsinkelser, der kan skyldes manglende lagerbeholdning eller
forsinkelser som skyldes underleverandører.
8. Undersøgelse og reklamation: Køber har pligt til at undersøge varen ved levering.
Køber har 6 måneders garanti og reklamation.
Hvis der er fejl på produktet, skal køber returnere det. Sælger betaler porto.
Den defekte varer skal returneres i orginal emballage. Når vi modtager en reklamation fremsender vi en ny
varer eller udlevere en midlertidig tilsvarende varer, indtil den defekte er undersøgt og eventuelt repareret.
Det er sælgers beslutning, hvilken af delene der gøres brug af.
Køber skal returnere, så vi har modtaget den defekte varer inden for 14 dage.
Er den defekte varer synlig ødelagt, vil den ikke være reklamationsberrettiget og vi vil fakturer den nye
fremsendte varer.
9. Ansvarsbegrænsninger: Indirekte tab f.eks. driftstab dækkes ikke ved manglende levering eller ved en
evt. reklamation.
10. Arbejdsglæde: Stigende arbejdsglæde ved brug af produktet. Skulle det mod forventning ikke ske, kan
sælger ikke gøres ansvarlig.
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