Salgs- og leveringsbetingelser.
Generelt:
Enhver leverance fra NIPA ApS sker, medmindre
andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående
salgs- & leveringsbetingelser. Yderligere henvises til NL92.
Tilbud:
Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets
datering, med mindre andet er angivet.
Priser:
Alle opgivne priser er ekskl. moms.
NIPA ApS. forbeholder sig ret til prisændringer
uden forudgående varsel som følge af ændringer
i valutakurser, told og andre afgifter, såfremt
stigningen indtræffer mellem NIPA ApS.´s
tilbudsafgivelse og faktiske leveringsdag for
køber.
Ordrer under kr. 1.000 inkl. rabat, ekskl. moms
pålægges et opstartsgebyr/ekspeditions gebyr på
kr. 200,00.
Levering, m.v.:
Hvis ikke andet er aftalt forsendes alle leverancer
EXW - Ex. Works - i.h.t. i følge Incoterms 2000.
Alle leveringstider regnes fra den endelige
bekræftelse af den nøjagtigt specificerede ordre
og angives efter NIPA ApS bedste vidende.
Betaling:
30 dage netto, såfremt andet ikke er aftalt.
Ved for sen betaling, forrentes fakturabeløbet
med 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne.
Reklamation:
Det påhviler køber eller købers repræsentant at
kontrollere leverancer ved modtagelse. Såfremt
køber mener, at der er mangler ved de leverede
varer, må reklamation fremsættes omgående.

Såfremt køber kan godtgøre, at varen ikke er i
besiddelse af de angivne egenskaber ved
levering, er NIPA ApS. forpligtet til at levere en
fejlfri vare i stedet.
Produktansvar
Nipa ApS. er dækket af produktansvarsforsikring
med maksimum for ting- & personskade på kr.
10.000.000.
NIPA ApS. har under ingen omstændigheder
ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet
eller afledt tab, ligesom forsinkelse ved levering,
hverken berettiger køber til dagbøder iht. NL92
eller til erstatning.
NIPA ApS. kan ej heller forpligtiges til af foretage
nogen form for demontage eller montage ved
eventuel mangelfulde ydelser.
Returnering
Returnering af standardvarer kun efter forudgående aftale.
Returnering af standardvarer i salgbar stand,
krediteres til købers indkøbspris fratrukket
returneringsgebyr som p.t. er 20 %, dog minimum kr. 500,00.
Returfragt betales af køber.
Specialvarer tages ikke retur.
Force Majeure
Som force majeure, der fritager NIPA ApS. for
ansvar og levering, anses bl.a. følgende forhold
hos NIPA ApS. eller dennes underleverandør:
Arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse,
blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats
indgriben af hvilken som helst art, drivkraftmiddel
eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden
for NIPA ApS. kontrol.
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