SAXE Hansen A/S Standard Handelsbetingelser:
I øvrigt:

I henhold til vedlagte brochurer og tekniske beskrivelser i ovennævnte
tilbud/ordrebekræftelse, som er gældende for det tekniske indhold.

SAXE Group

SAXE Group består af: SAXE Hansen A/S (VAT DK-20262796) SAXE Polyfa System
A/S (VAT DK-33039166), SAXE Nordic Plast AB (VAT SE-5569014474) og SAXE
Plast Teknikk AS (VAT NO-924662042) herefter kaldet “SAXE”

Leveringsbetingelser:

For leverancer i Skandinavien (Danmark, Sverige, Norge og Finland) gælder NL 92,
dog NLM 94 når leverancen indeholder montage. Udenfor Skandinavien gælder
Orgalime S-2012 og Orgalime SI14 hvis leverancen indeholder installation. Dog
accepteres konventionalbod ikke.
Overholdelse af den aftalte leveringsdato er betinget af rettidig og fuldstændig levering
fra vores leverandører, medmindre vi er ansvarlige for den ufuldstændige eller
forsinkede levering. Eventuelle hindringer eller forsinkelser forårsaget af hændelser,
som vi ikke er ansvarlige for (f.eks. som følge af driftsforstyrrelser forårsaget af
pandemier eller epidemier; vanskeligheder i forsyningskæden, der fører til manglende
tilgængelighed eller begrænset tilgængelighed af råmaterialer, varer eller tjenester,
transportforsinkelser etc.) forlænger leveringsperioden med begivenhedens varighed
og dens virkninger. Dette gælder også, hvis hændelsen sker hos vores leverandører.
Vi vil informere dig om omstændighederne omgående og derefter fra tid til anden med
rimelige intervaller om virkningerne på vores evne til at opfylde vores kontraktlige
leveringsforpligtelser. Erstatningskrav og/eller kontraktmæssige bøder er udelukket i
disse tilfælde.
SAXE er dog altid i direkte kontakt med leverandører for at vedligeholde
forsyningskæden og minimere risikoen.
Leveringstid regnes efter modtagelse af skriftlig ordre og afklaring af alle tekniske og
kommercielle detaljer, samt modtagelse af eventuel ordrebetaling, som angivet i tilbud.

Betaling:

Alle betalinger er forfaldne netto kontant i henhold til de i tilbuddet nævnte
betalingsbetingelser.
Manglende rettidig betaling medfører pligt til at betale rente fra fakturadato med 2 %
pr. påbegyndt måned.

Prisbasis:

Priserne på materialer/komponenter, især stål og stållegeringer, energi, elektroniske
komponenter (PLC/servodrev/invertere/sikkerhedskomponenter), samt for emballage
og transport kan i øjeblikket svinge meget mellem bestillingstidspunktet og tidspunktet
for levering af vores produkter. Derfor forbeholder SAXE sig ret til at justere den aftalte
kontraktpris. SAXE vil bruge stålprisindekset #GP09-241 "Jern, råstål og valset stål
samt ferrolegeringer" fra Federal Statistical Office og/eller Electricity Price - EEX Spot
Market (www.epexspot.com) som grundlag for vurdering og vil tage højde for den
faktiske omkostningsudvikling i emballage- og/eller transportsektoren. Hvis et af disse
to indeks er steget med 5 % eller mere mellem ordreafgivelsen og 2 måneder før
levering, eller hvis omkostningerne i emballage- og transportsektoren er steget med
10 % eller mere i denne periode, kan SAXE opkræve kunden for disse ekstra
omkostninger.
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SAXE Hansen A/S Standard Handelsbetingelser (…fortsat):
Prisbasis (…fortsat):

Vedrørende de elektroniske komponenter i tilbuddet vil den tilbudte pris være indeks
100 på tilbudsdatoen. Én måneder før levering (efter designgennemgang af de
foreslåede produkter etc.) vil indekset blive vurderet igen og vil blive informeret til
kunden. Hvis komponentpriserne er steget mere end 5 %, vil kunden få besked, og
SAXE kan opkræve kunden for disse ekstra omkostninger.
Tillige vil ekstra omkostninger (gebyrer eller lignende) fra underleverandører forsaget
af leverings problemer ifm. råvaremangel, pandemier eller andre hændelser, som
SAXE eller underleverandører til SAXE, ikke er herre over, vil disse blive faktureret 1:1
til kunden.
Alle priser angivet er ex. Moms
Er tilbuddet / ordrebekræftelsen afgivet i anden valuta end DKK eller EUR, tages der
forbeholde for kursændringer og difference opgøres ved slutfakturering.

Transport og levering:

SAXE Hansen A/S påtager sig ingen omkostninger for ventetid i forbindelse med
aflæsning ved levering af udstyr.
Det er købers ansvar at undersøge varen for transportskader ved modtagelse og
straks meddele speditøren og SAXE, hvis der er skader.

Mangelansvarsperiode:

12 måneder.

Forbehold vedrørende
Installationsarbejdet

Følgende arbejder er ikke inkluderet i installationen, med mindre det er specificeret i
tilbuddet:
-

Funderingsarbejde, gennembrydninger af væg, gulv samt loft.
Fremføring af trykluft og vand til de enkelte enheder.
Rørkonsoller eller anden rørunderstøtning, såfremt rørbøjler ikke kan
monteres direkte på bygningens vægge, gulve eller lofter.
Strømforsyning på mere end 48 V AC eller 50 V DC.
Eventuel fremføring af net forbindelse til modem/modemmer.
Flangeforbindelser, reduktioner, nipler eller lignende ikke-standard strøm-,
trykluft- eller vandtilslutninger til kundens maskiner eller udstyr.
(undtagen, hvis det er tilbudt).
Aflæsning hos modtageren, med mindre det er specifikt tilbudt.
Alt udstyr og ydelser, der ikke er specificeret i nærværende tilbud / ordrebekræftelse.
Der er en forudsætning at montage området er ryddet.
Følgende stilles til rådighed af kunde / køber ved installationen et aflåseligt
opbevaringsrum for værktøj og installationsmateriel.
Godkendte stiger, lifts, mekaniske arbejdsplatforme, stilladser, gangbroer
etc., hvor det er nødvendigt.
Tilstrækkelig belysning for gennemførelse af installationen.
Herudover kraner, spil eller gaffeltrucks i nødvendigt omfang.

Ejendomsforbehold:

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen er betalt,
hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive,
deponere eller på anden lignende måde disponere over det solgte.

Generelt:

SAXE Hansen A/S er uanset årsag uden ansvar og hæftelse for følgeskader.
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SAXE Hansen A/S Standard Handelsbetingelser (…fortsat):
CE-mærkning:

Ovennævnte leveres ifølge aftale med en fabrikanterklæring til indbygning/sammenbygning i et anlæg, og må derfor ikke tages i brug, før det færdige anlæg,
hvori ovennævnte skal indgå, er bragt i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser, og er forsynet med en overensstemmelseserklæring samt CE-mærke.
Bestemmelserne herfor fremgår af maskindirektivet, som evt. kan rekvireres hos
Arbejdstilsynet.

Dokumentation:

Betjeningsvejledningen leveres på originalsprog/engelsk med dansk oversættelse af
sikkerheds- og betjeningsrelevante kapitler. Styk- og reservedelslister, diagrammer og
evt. dokumentation fra underleverandør leveres på originalsprog / engelsk.

Snitflader

Leverancen er afgrænset ved aftalte snitflader. Ydelser og dele, der ligger udenfor
disse snitflader er ikke indeholdt i tilbuddet. Er snitfladerne ikke aftalt på forhånd,
regnes de for at være afgrænset til de her tilbudte dele.

Ændringer

Hvis ændringer i design, opbygning, kapacitet, ansvar eller andet ændrer sig i
projektfasen indtil FAT i forhold til URS, påligger udgifterne forbundet hermed køber.

Afbestilling

Hvis ordren annulleres, refunderes ordrebetalingen ikke, hvis annulleringen
fremsendes efter 30 dage fra fremsendelse af første faktura. Hvis annulleringen
modtages indenfor 14 dage før planlagt levering, refunderes delbetaling ikke. Hvis
hele beløbet forfalder iht. betalingsbetingelser, er ordren bindende ved fremsendelse
af ordrebekræftelse og kan ikke annulleres.

Overtagelse

Overtagelse af varer sker ved godkendt SAT eller ved levering. Driften af
anlægget/udstyret er herefter kundens ansvar og kan ikke varetages af SAXE. SAXE
kan yde assistance til drift af anlægget i en periode, efter gældende timetakst.

Forsinkelser

Opstår forsinkelser forsaget af SAXE eller underleverandører til SAXE, er det SAXE’s
ansvar at meddele dette til kunden, så snart det er meddelt fra leverandøren. SAXE
kan ikke holdes ansvarlig for driftstab i forbindelse med forsinkelser.

Garanti

Garantien dækker hardware indenfor 8000 driftstimer eller 12 måneder, alt efter hvad
der forekommer først. Garantien dækker dog ikke sliddele, lamper og sikringer samt
skader opstået ved fejlbetjening eller ukorrekt anvendelse. For indkøbte standard
komponenter er det udelukkende underleverandørens garanti, der er gældende.

Testmateriale

Alt testmateriale der er nødvendigt for gennemførsel af test samt
overleveringsforretning skal leveres af kunden i tide uden omkostninger for SAXE.
Såfremt materialer der vedrører opgaven, herunder tegninger og testemner, ikke er i
overensstemmelse med originalproduktet eller originaltegningerne udleveret af
kunden, eller hvis materiale ændres efter tilbuddets afgivelse, så vil omkostningerne til
at håndtere eventuelle afvigelser blive faktureret separat eller efter aftale.

Gyldighed

Tilbuddet er gyldigt, som angivet i selve tilbuddet. Hvis ikke andet er angivet er
gyldigheden 30 dage fra dags dato
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