ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.

ANVENDELSE OG AFTALEGRUNDLAG
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra
TeddySit ® (”TS”) CVR-nr. 35260617 – medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne
imellem. Betingelserne udgør sammen med TS’s ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om
TS’s levering af produkter.

2.

PRIS OG BETALING

2.1

Prisen for produkterne er baseret på engros med videresalg samt er eksklusiv moms og fragt. Ved
køb over 5.000 DKK leveres fragtfrit i hele Danmark undtagen Grønland og Færøerne.

2.2

Betaling sker i DKK.

2.3

Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter TS’s fremsendelse af faktura til kunden. Ved for sen
betaling påløber der renter med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

3.

LEVERING

3.1

TS leverer alle solgte produkter Ex-Works Solrød Strand. TS kan afsende de solgte produkter til
kunden på en af TS valgt transportform. Alle TS’s omkostninger som følge heraf betales af kunden og
transporten sker på kundens risiko. Lagervarer leveres inden for 3-5 arbejdsdage.
Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godgøres ikke ved eventuel returnering. Palleemballering sker for kundens regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i
prisen.

3.2

Hvis TS forventer en forsinkelse i leveringen af produktet, informerer TS kunden om det og
oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

4.

ANSVAR FOR MANGLER
TS bestræber sig til enhver tid på at sikre, at de leverede produkter er i overensstemmelse med
virksomhedens kvalitetskrav. Der kan forekomme mindre afvigelser ved print og syning. TS tager
forbehold for mindre forskelle i design og farve som følge af de teknologiske muligheder i
digitaltryk. Farvetolerance på +/- 5 % er tilladt.
Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede produkter, påtager TS sig efter sit
valg: at ombytte produktet ved levering af et nyt mangelfri produkt til køberen eller at udbedre
produktet. Garanti udøves i overensstemmelse med pkt. 7.
Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel,
som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den senest 8 dage efter meddeles skriftligt til TS. Hvis en
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fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt inden for
de 8 dage til TS, kan den ikke senere gøres gældende.
5.

IMMATERELLE RETTIGHEDER

5.1

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produktet TeddySit ® herunder
design, varemærke og ophavsrettigheder tilhører TS. Enhver efterligning eller kopiering af
produkter fra TS er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af brugskunst og mønstre m.m.

5.2

TS er berettiget til at nævne kunden som reference i forbindelse med TS’s markedsføring af TS
eller i forbindelse med TS’s virksomhed i øvrigt.

6.

PRODUKTANSVAR

6.1

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de
begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

6.2

TS er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde
pålægger TS ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra TS.

6.3

TS’s ansvar for produktskader er i alle tilfælde beløbsmæssigt begrænset til DKK 40.000,-.

7.

GARANTI
Der ydes 2 års forbrugergaranti på produkterne mod produktionsfejl fra den dato produkterne er
levereret. Ansvar for mangler sker i overensstemmelse med pkt. 6. Undtagelser: TS’s garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, brug eller
vedligeholdelse i strid med TS’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation udført af andre
end TS, og (iv) andre forhold, som TS er uden ansvar for.

8.

LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal
så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed, såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist
afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som rette værneting. Ved aftaler med parter
hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov
til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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