
1. Anvendelse
Er andet ikke udtrykkeligt skriftligt aftalt, gælder følgende salgs-, leverings- og 
betalingsbetingelser samt ydelser fra Cantor Light Design. 
(efterfølgende kaldet CLD)

2. Tilbud
Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af CLD gyldige i 30 dage fra 
tilbudsdato. Tilbuds materialet inkl. evt. lysberegninger må ikke kopieres, efterlignes 
eller overlades til tredjemand med fremstilling for øje.

3. Ordre
Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af CLD for, at en bindende aftale om 
ordren kan anses for indgået. 
Fremsendelse af varen betragtes som accept af ordren. 
Ordren leveres til bekræftet pris, med forbehold for prisstigninger som følge af 
ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser og lignende.
Kunden kan kun annullere ordren efter nærmere aftale og kun mod dækning af 
CLD´s tab.

4. Leveringsbetingelser
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik.
Varerne sendes for købers regning og risiko. Dette gælder også forsendelser som 
sendes fragtfrit. 
CLD kan ikke holdes ansvarlige for tab som følge af overskridelse af leveringstiden.
Samt ikke blive holdt ansvarlige for fejl og forsinkelser som følge af Force Majour.
Transportskader skal straks anmeldes til transportfirmaet ved modtagelsen af 
varen. Dette skal ske senest 48 timer efter modtagelsen.

5. Salgsbetingelser:
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms og evt. statsafgift.
CLD kan uden varsel at forhøje priserne som følge af Force Majour.
CLD forbeholder sig ret til uden varsel, at ændre konstruktioner, dimensioner og 
typebetegnelser.
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto, medmindre andet er aftalt. CLD kan til en 
hver tid  kræve forudbetaling, før ordre sendes eller kan afhendes.
CLD er berettiget til at ophæve enhver givet rabat såfremt kunden ikke betaler 
fakturaen rettidigt eller i øvrigt misligholder aftalen.
Ved for sen betaling pålægges gebyr på 100 kr. og der beregnes rente på 1,5% pr. 
påbegyndt måned.

6. Ejendomsret
De leverede varer forbliver CLD´s ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige 
tillæg og renter er betalt.

 



8. Ansvar, herunder produktansvar
CLD er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af ICLD produceret produkt, 
hvis skaden beviseligt skyldes fejl eller forsømmelse, begået af CLD eller andre, 
som CLD har ansvaret for, med mindre produktet var optimalt, da det blev 
produceret.
CLD er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, 
medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er 
fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår.
Det samme gælder driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet 
indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke, når der er forløbet 4 måneder fra 
skaden er indtrådt eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter 
leveringsdatoen.
I det omfang at CLD måtte blive pålagt produktansvaret overfor trediemand, er 
køber forpligtet til at holde CLD skadesløs i samme udstrækning som CLD´s ansvar 
er begrænset efter de foregående punkter.

9. Returnering:
Kun lagervarer tages retur og det solgte modtages kun retur efter forudgående 
skriftlig aftale og kun i ubeskadiget og ren stand og i originale, rene æsker uden 
tekst/mærkning. Varer tages retur inden 30 dage fra fakturadato uden beregning.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 faktura værdien. Det 
vil dog ikke være muligt, at returnere varer til en værdi under kr. 3.000,-. Varer der 
er ældre end 3 måneder kan ikke returneres. Varer der er specialfremstillet samt 
skaffe vare (ikke lagerførte varer) tages ikke retur. Varer tages kun retur mod kopi 
af faktura.

10. Reklamationer:
Reklamationer over fejl og mangler skal være CLD i hænde senest 8 dage efter 
modtagelsen af varen.
Der yder 1 års reklamationsret med mindre andet er angivet. Såfremt en vare mod 
forventning får defekt, reparerer eller ombytter CLD naturligvis varen, men kan ikke 
holdes ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab og 
installations-omkostninger m.v. Der dækker ikke arbejdsløn ved udskiftning eller 
reparation af defekte varer.
Lysberegninger der er vejledende, og CLD kan ikke gøres ansvarlig for fejl og
mangler.

11. Voldgift
Alle tvister mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal 
endeligt afgøres ved voldgift af en af det danske Voldgiftsinstitut etableret 
voldgiftsret.
Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret i henhold til de for 
voldgiftsretten gældende regler.
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