Handelsbetingelser
Er andet ikke udtrykkeligt skriftligt aftalt, gælder følgende salgs-, leverings- og
betalingsbetingelser samt ydelser fra Cantor Light Design. (efterfølgende kaldet CLD)
§ 1. Gyldighed
Salgs-, leverings- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer,
medmindre andet skriftligt er aftalt.
§ 2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold af mellemsalg jf. §3. Afgiver CLD tilbud, der ikke
angiversærlig acceptfrist, bortfalder tilbudet såfremt accept ikke er kommet frem til sælger
senest 30 dage fra tilbuds dato.
§ 3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til CLD, er CLD berettiget til at indgå aftale med
tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbudet over for køber bortfalder.
§ 5. Betaling
Faktureringstidspunktet regnes fra ordren afsendelse fra lager.
Betalingsbetingelser: netto 14 dage eller netto 30 dage. Hvilket vil fremgå af tilbud eller
aftale. Ved andre betalingsbetingelser skal dette aftales skriftligt.
Hvis betaling sker efter aftalt forfaldsdag, er CLD berettiget til at beregne renter af den til
enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den for CLD til enhver tid gældende
rentesats. Betalingsbetingelser regnes fra faktureringstidspunktet.
Er forfalden betaling ikke betalt, leveres yderligere ordre ikke, dette gælder også
delleveringer af ordre, samt restordre.
Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber
medmindre CLD skriftligt meddeler køber andet alligevel forpligtet til at foretage betaling til
CLD, som om levering var sket til aftalt tid.
For anlægs- og projektleverancer er CLD berettiget til acontofakturering, efterhånden som
delleverancer finder sted eller arbejdsydelsen erlægges.
Acontobetaling skal betales på de ovenfor anførte betingelser. Køber er ikke berettiget til
at modregne med eventuelle modkrav på CLD, som ikke er skriftligt anerkendt af CLD.
§ 6. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det leveret, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne
omkostninger er betalt til CLD eller til den, CLD har transporteret sin ret jf. nedenfor §18.
Ved omdannelse eller bearbejdelse af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet,
således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende
til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.
§ 7. Ændringsret
CLD forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i konstruktioner dimensioner
og betegnelser vedrørende det tilbudte materiel specielt sådanne ændringer, der må
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anses som forbedringer af materiellet, hvis dette kan ske uden ulempe for køber. Data i
tilbud, brochurer, på tegninger og lignende er kun vejledende og ikke bindende for CLD,
medmindre særlig skriftlig bekræftelse foreligger.
§ 8. Levering
Levering sker Færøerne og Grønland undtaget på købers danske adresse.
Den i tilbudet anførte leveringstid er at regne fra datoen fra CLD skriftlige
ordrebekræftelse.
CLD tager forbehold for en eventuel ændring af leveringssituationen på tidspunktet for
modtagelsen af købers ordre. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en
udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver
henseende som rettidig levering med den virkning, at køber ikke af denne grund kan
udøve nogen beføjelser over for CLD.
For systemer, anlæg og projekter regnes leveringstiden fra tidspunktet for CLD erklæring
om endelig installation har fundet sted.
Såfremt forsinket levering skyldes, at levering er umulig af en grund som omtalt nedenfor i
§14,
udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal
være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3
måneder.
Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen
indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
CLD skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i
leveringstiden. Kan det af køber beordrede ikke modtages af køber til aftalt leveringstid
påhviler det køber for egen regning og risiko at sørge for betryggende opbevaring.
§ 10. Produktinformation
Tegninger, specifikationer, beskrivelser, beregninger, modeller eller lignende, som er
udleveret af CLD før eller efter aftalens indgåelse, forbliver CLD ejendom og må ikke
videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
§ 11. Eksportforbehold
Videreoverdragelse af produkter købt hos CLD må ikke ske i strid med eksportrestriktioner
iflg. dansk eller amerikansk lovgivning.I tilfælde af eksport af disse produkter kan det være
påkrævet at erhverve en tilladelse fra Industriministeriet og/eller fra amerikanske
myndigheder.Køber skal kontakte CLD, før der foretages eksport af de med * markerede
produkter. Salg til anden side skal ske med en meddelelse af samme indhold som det
ovenfor anførte.
§ 13. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leveret, som
ordentlig forretningsbrug kræver. Transportskader skal straks påføres fragtbrevet ved
varemodtagelsen og reklamation skal ske til fragtmanden.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, dog inden 5 arbejdsdage, efter
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manglen er eller burde være opdaget give CLD skriftlig meddelelse herom samt anføre,
hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og
køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Køber kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller købet hævet. Efter sælgers valg vil
mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive ombyttet.
Den vederlagsfri afhjælpningsperiode er 12 måneder fra levering. For lyskilder og
komponenter af enhver art samt eventuelt anvendte materialer af andet fabrikat er
afhjælpningsbestemmelserne dog de herfor gældende.
Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for
sælger, kan køber ikke senere gøre denne gældende.
For dele, der er udskiftet eller repareret jf. nærværende paragraf, påtager sælger sig
samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte, dog således at sælgers
mangelansvar ikke for nogen del herunder det udskiftede eller reparerede af det solgte
kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindellge leveringsdato.
Forandringer af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger
for enhver forpligtelse.
Købers reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen eller nogen del
heraf.
For så vidt og kun i det omfang leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker levering
med henvisning til den af Boligministeriets Byggestyrelse formuleret
byggeleveranceklausul.
Efter CLD valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det leveret vil blive ombyttet.
Den vederlagsfri afhjælpningsperiode er 12 måneder fra levering. For lyskilder og
komponenter af enhver art samt eventuelt anvendte materialer af andet fabrikat er
afhjælpningsbestemmelserne dog de herfor gældende.
Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for
sælger, kan køber ikke senere gøre denne gældende.
For dele, der er udskiftet eller repareret jf. nærværende paragraf, påtager CLD sig samme
forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte, dog således at CLD mangelansvar ikke
for nogen del herunder det udskiftede eller reparerede af det solgte kan udstrækkes til
mere end 1 år fra den oprindellge leveringsdato.
Forandringer af eller indgreb i det solgte uden CLD skriftlige samtykke fritager CLD for
enhver forpligtelse. Købers reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen
eller nogen del heraf. For så vidt og kun i det omfang leverede varer anvendes i byggeri i
Danmark, sker levering med henvisning til den af Boligministeriets Byggestyrelse
formuleret byggeleveranceklausul.
§ 14. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for CLD kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
CLD hæfter ikke for driftstab, avancetab, omkostninger i forbindelse med konstatering af
mangler eller andre indirekte tab i anledning af købet, herunder andre indirekte tab, der
opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for CLD, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelse urimellg byrdefuld:
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Arbejdskonflikt af enhver art (lovlig som ulovlig) og enhver anden omstændighed, som
parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser af tilsvarende omfang rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig knaphed, restriktioner af
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller
anden force majeure, som skyldes nogen af de i nærværende bestemmelse nævnte
omstændigheder m. v.
Det påhviler CLD uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der
indtræffer omstændigheder som nævnt i nærværende bestemmelse.
§ 15. Produktansvar
CLD er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller
forsømmelse begået af CLD eller andre, som CLD har ansvaret for.
CLD er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det
solgte er i købers besiddelse. CLD er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår. I øvrigt er CLD ansvarlig for skade
på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning sælger må blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køber
forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er
begrænset.
§ 16. Reparationer
Reparationsarbejder såvel på lgers værksted som hos køber sker for købers regning og
risiko.
§ 17. Returnering
Kun lagervarer tages retur og det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig
aftale og kun i hel og ubrudt emballage. CLD forbeholder sig ret til, for købers regning, at
returnere varer der er returneret til CLD uden forudgående aftale
Eventuelle returvarer krediteres kun mod et fradrag på 20% af fakturaværdien. Det vil dog
ikke være muligt, at returnere varer til en værdi under kr. 3.000,-.
I det tilfælde hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte
returneres til CLD med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, afhenter CLD
frit returvarerne på købers leveringsadresse.
§ 18. Transport af rettigheder og pligter
CLD er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til
trediemand.
§ 19. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse, der ikke løses i mindelighed mellem parterne afgøres af Søog Handelsretten som 1. instans.
Dansk ret skal finde anvendelse.
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