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Godt grej – gør det let !
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Reklamationsret: Der er som minimum altid 2 års reklamationsret på alle produkter. For Thule produkter ydes
desuden 5års garanti. Skulle du være uheldig at modtage en varer eller reservedel, der af fabrikanten er
anerkendt som mangelfuld eller defekt som følge af fejl i udførelse eller materiale, erstattes varer med
tilsvarende. Reklamationsret ankendes ikke hvis varen er mishandlet, misbrugt, forsøgt ændret eller hvis
fejlen er opstået ved almindelig langvarig slitage påført ved brug af produktet. Hvis du har en vare der er
defekt, kan du sende den Værløse mini-udlejning, eller afleverer den på vores adresse. Dog skal altid
kontakte os på forhånd for nærmere aftale.
Reklamationsfrist: For at komme i betragtning, skal eventuelle reklamationer over manko eller andre fejl ved
en leverance, indsendes straks efter varens modtagelse. Andre reklamationer inden for 10 dage fra
leveringsdato.
Tilbud: Når intet andet er anført er tilbud gældende i 10 dage. Der tages forbehold for fejl.
Levering: Hvor ikke andet er aftalt, afhenter køber selv varer. Evt. forsendelse sker for købers regning og
risiko. For forsinkelser, beskadigelser, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transporten påtages
intet ansvar.
Priser: Med mindre andet er nævnt er priser ren netto og eksklusive speciel emballage og porto. Priserne er
baseret på gældende dagspriser ved ordrebekræftelsen, samt de på dette tidspunkt gældende valutakurser,
told- og afgiftssatser. Der forbeholdes ret til at regulere priserne, såfremt der inden levering indtræffer
ændringer der påvirker priser.
Betaling: Faktura beløbet forfalder, hvis ikke andet er anført til betaling senest 5 dage efter levering eller
faktura dato. Er betalingen ikke rettidigt indgået beregnes rente efter aktuel rentesats, minimum 2,5% pr.
påbegyndende måned. Fradrag vedrørende evt. ikke accepterede modkrav anerkendes ikke.
Ejendomsret: Der forbeholdes i videst muligt omfang i henhold til lovhjemmel ejendomsret til leverede varer,
indtil hele købesummen inklusive eventuelle renter og alle omkostninger er betalt.
Ordrer: Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanligt forbehold over for krig, strejke, lockout,
driftsforstyrrelser eller anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgiven leveringstider søges
såvidt muligt overholdt, men er uforbindende. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres, ændringer i
leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå.
Produktansvar: For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter
og/eller ydelser hæftes i det omfang, ansvar kan pålægges. For skade på fast ejendom eller løsøre, personer
og lign. påtages intet ansvar, så længe leverancen er i købers besiddelse. Der påtages i intet tilfælde ansvar
for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar
udover ovenstående afgrænsninger, er køber forpligtet til at inddække dette. Hvis tredjemand fremsætter krav
mod en af parterne jfr. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, samt lade sig
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet.
Returnering: Returnering af varer kan kun efter forudgående skriftlig aftale. Køber betaler transport. Det
forudsættes, at varen er faktureret indenfor 1 måned og at originalemballagen er ubeskadiget og ubrudt. Der
beregnes et ekspeditionsgebyr på min. 15%.
Ændring af salgs- og leveringsbetingelser: Der forbeholdes ret til uden nærmere advisering at foretage
ændringer af ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Ændringer vil være gældende for ordrer modtaget
efter ændringstidspunktet.
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