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ScreenLine Systems  (SLS) Salgs- og leveringsbetingelser 

1: Betingelsernes gyldighed 
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Betingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i kundens ordre eller accept, herunder bestemmelser 

indeholdt i kundens almindelige betingelser, medmindre SLS har erklæret sig indforstået heri.. 

 

2: Tilbud og indga else af aftale 
Afgivne tilbud bortfalder, såfremt kundens overensstemmende accept ikke er SLS i hænde senest 14 dage 

efter tilbuddets dato, ligesom afgivne tilbud altid er med forbehold for væsentlige ændringer i valuta og 

afgifter. 

 

3: Leveringssted og risikoovergang 
Alle leverancer sker ab fabrik. Fragt- og forsendelsesomkostninger samt øvrige omkostninger relateret hertil, 

herunder forsikring, betales af kunden. Risikoen for varen overgår til kunden, når varen er overgivet til 

transport med fremmed fragtfører. SLS tegner ikke automatisk forsikring for transporten. 

 

4: Alle leverancer sker ab fabrik. 
Tidspunktet for leveringen fastsættes ved parternes aftale, jf. ovenfor punkt er der undtagelsesvist ikke aftalt 

noget leveringstidspunkt, er SLS berettiget til at vælge leveringstidspunktet. Hvis levering ikke finder sted i 

rette tid, og skyldes dette kundens forhold eller en hændelig begivenhed, for hvilken kunden bærer faren, er 

SLS berettiget, men ikke forpligtet, til at annullere kundens ordre og disponere varen til anden side. Hvis 

forsinkelsen med leveringen skyldes omstændigheder, der er nævnt under afsnittet om force majeure, jf. 

nedenfor punkt 10, forlænges leveringstiden i så lang tid, som hindringen består. SLS er forpligtet til på bedst 

mulig vis at overholde aftalte leveringstider. Kunden har alene ret til at hæve købet med henvisning til en 

indtrådt forsinkelse, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder. I tilfælde af leveringsforsinkelse er SLS ikke 

ansvarlig for indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade- eller omkostning 

 

5: Retunering - løsdele 
Bestilt og leverede løsdele kan kun retuneres efter nærmere aftale med sælger. Kun ubrugte produkter, i 

ubrudt original emballage tages retur. Ved returnering beregnes et returneringsgebyr på 20% af det faktureret 

beløb for dækning af håndteringsomkostninger. Varer der efter forudgående aftale skal returneres skal 

fremsendes fragtfrit til vor adresse i Danmark: 
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5A: Returnering – Tavler/bokse/plug & play 
Bestilte og leverede tavler/bokse/plug & play er ikke muligt at returnerer 

 

6: Reklamation 
Reklamationer bedes meldt hurtigst mulig efter varens modtagelse meddeles pr. telefon (+45 70 

22 80 05) eller e-mail (info@screenline.dk). 

Når du handler hos SLS har du 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikati-

ons- og materielfejl, der konstateres ved varen normale anvendelse. Reklamationen skal selvfølgelig være 

berettigede og omfatter ikke fejl, skader eller slitage som er direkte eller indirekte opstået som følge af fejl-

agtig brug, ringe vedligeholdelse eller anden skadeforvoldende adfærd. Reklamationen bør desuden opda-

ges ved sædvanlig undersøgelse af varen, og skal meddeles SLS inden for rimelig tid, hvorefter varen kan 

repareres, ombyttes, pengene kan returneres, afhængig af den konkrete situation. Bortset fra ovennævnte 

kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder navnlig ikke kræve erstatning for 

driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 

Vedlæg venligst fyldestgørende information med pakken, f.eks. ordrebekræftelseskopi, registrerings- og 

banknummer for overførsel og evt. korrespondance, samt angive fejlen på varen. 

Du skal sende varen retur til SLS´s adresse: 

 

 

7 : Priser og betalingsbetingelser 
Alle opgivne priser er excl. moms og andre offentlige afgifter. Købesummen forfalder netto kontant, med-

mindre andet er aftalt eller angivet i fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdagen forrentes det forfaldne be-

løb med en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. Reklamationer over mangler eller forsinket levering beret-

tiger ikke køberen til at tilbageholde betalingen. 

 

8 : Ansvar for mangler og forsinkelser 
Spørgsmålet om, hvorvidt der påhviler SLS et ansvar, afgøres efter almindelige regler gældende på leverings-

tidspunktet med de begrænsninger, der fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Uanset 

grundlaget for et eventuelt erstatningskrav kan SLS erstatningsansvar ikke overstige et beløb svarende til 

fakturasummen vedrørende den vareleverance, som erstatningskravet vedrører incl. moms. SLN er ikke un-

der nogen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte 

tab. Ved en eventuel mangel har SLS ret til efter eget valg at foretage afhjælpning eller omlevering i en må-

ned fra reklamationens fremsættelse.  
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9:Produktansvar 
SLS produktansvar reguleres af lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar, således som denne kan fortolkes i 

overensstemmelse med EF’s direktiv af 25/7 1985 (85/374 EØF) med de indskrænkninger, der følger neden-

for. SLS er ikke ansvarlig for produktansvarsskader, der rammer selve det leverede produkt. SLS er ikke an-

svarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori SLS produkter indgår som 

delprodukt. 

SLS er ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det 

tidspunkt, hvor produktet blev bragt i omsætning. Ligeledes er SLS ikke ansvarlig, hvis det bevises, at det på 

grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, 

ikke var muligt at opdage defekten. SLS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjene-

ste, avance tab eller andet indirekte tab. I det omfang SLS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje-

mand, er køber forpligtet til at holde SLS skadesløs i det omfang, SLS ansvar er begrænset i henhold til de 

foregående afsnit. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne 

part straks skriftligt underrette den anden herom. 

 

10: Force majeure og ansvarsfrihed 
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer 

dens opfyldelse: arbejdskonflikt og blokade samt enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre 

over, så som krig og oprør, offentlig beslaglæggelse og restriktioner, indførsels- og udførselsforbud, naturka-

tastrofer, strejker og lockout, afbrydelse af den almindelige transport og samfærdsel samt energiforsyning, 

brand og øvrige ekstraordinære omstændigheder, som i almindelighed må anses for force majeure – samt 

endelig mangler ved eller forsinkelse fra leverance fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette 

punkt nævnte omstændigheder. 

 

11: Værneting og lovvalg 
Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne – dels i relation til stedfundne leverancer og nærværende 

salgs- og leveringsbetingelser eller om fortolkningen eller retsvirkningen af parternes aftale, herunder nær-

værende salgs- og leveringsbetingelser, dels i relation til parternes samhandel i øvrigt, skal afgøres ved ret-

ten i Frederikshavn, eller såfremt SLN ønsker det, ved Vestre Landsret som første instans. 

 

Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret. 
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