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Salgs- og leveringsbetingelser 
 

 

1.0 Anvendelse  
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale imellem 

parterne 

 

2.0 Accept 
SCAN-TECH, Handel & Montage ApS salgs- og leveringsbetingelser accepteres automatisk ved ordreafgivelse 

med rekv.nr. eller kontakt person. Disse salgs- og leveringsbetingelser kan ikke fraviges til fordel for kundens 

salgs- og leveringsbetingelser. 

 

3.0 Pris  
SCAN-TECH, Handel & Montage ApS er berettiget til at ændre prisen indtil levering med den merudgift, som 

ændringen i f. eks råvarepriser, valutakurser, fragt og offentlige afgifter har medført for  

SCAN-TECH, Handel & Montage ApS 

 

4.0 Levering  
Levering sker ab SCAN-TECH, Handel & Montage ApS på købers adresse og afsendelsen sker på modtagerens 

risiko. Leveringen er på den for SCAN-TECH, Handel & Montage ApS mest hensigtsmæssige måde.  

 

5.0 Leveringshindringer og forsinket levering  
Hvis levering forsinkes, forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, vil køber blive underrettet om en ny 

leveringsdato. SCAN-TECH, Handel & Montage ApS fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, driftstab, 

avancetab og indirekte tab i forbindelse med leveringshindringer eller forsinket levering.  

6.0 Betaling  
Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne. Der 

påløber renter fra forfaldsdagen med SCAN-TECH, Handel & Montage ApS til enhver tid gældende rente.  

7.0 Ansvar for mangler  

Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle mangler skal hurtigst 

muligt, og senest 5 dage efter levering, meddeles skriftligt til SCAN-TECH, Handel & Montage ApS. Som mangler 

anses kun dokumenterede fejl ved den leverede vare.  

SCAN-TECH, Handel & Montage ApS hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, 

opbevaring eller øvrig forsømmelse hos kunden.  

SCAN-TECH, Handel & Montage ApS fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab 

samt indirekte tab som følge af mangler.  
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8.0 Returnering af varer 

Har du fortrudt et køb hos SCAN-TECH, Handel & Montage ApS kan du selvfølgelig returnere varen. Der er blot 

enkelte forudsætninger, som skal være opfyldt. Dem kan du se her: 

 

Forudsætninger: 

 Returnering skal altid aftales med SCAN-TECH, Handel & Montage ApS. 

 Faktura – eller ordrenummer skal oplyses. 

 Varen skal være købt hos SCAN-TECH, Handel & Montage ApS. 

 Emballagen skal være original og ubeskadiget. 

 Varen skal være komplet og salgbar. 

 Returforsendelsen skal være specificeret og sorteret. 

 

Nedenstående regler er gældende for returnering af henholdsvis lagervarer og ikke lagerførte varer (skaffevarer). 

 

Returnering Lagervare Skaffevare- som leverandøren 

accepterer at tage retur. 

0-21 dage fra leveringsdato 20 % af købsprisen dog minimum 

300 kr. pr. varelinie. 

20 % af købsprisen dog minimum 

300 kr. pr. varelinie. Plus evt. 

leverandørbetinget returfradrag 

og fragt. 

 

9.0 Produktansvar  
SCAN-TECH, Handel & Montage ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, 

mens den leverede vare er i købers besiddelse. SCAN-TECH, Handel & Montage ApS er heller ikke ansvarlig for 

skade på produkter, der er fremstillet af køber. SCAN-TECH, Handel & Montage ApS er ansvarlig for person- og 

tingskade, hvis det bevises, at den leverede vare var behæftet med fejl ved levering til køber, og at dette skyldes 

uagtsomhed begået af SCAN-TECH, Handel & Montage ApS eller andre, som SCAN-TECH, Handel & Montage 

ApS har ansvaret for.  

SCAN-TECH, Handel & Montage ApS er ikke ansvarlig for følgeskader, drittstab, avancetab, tidstab eller andet 

indirekte tab.  

   10.0 Ansvarsfraskrivelse  
Ovenstående punkter, efter hvilke SCAN-TECH, Handel & Montage ApS fraskriver sig et ansvar.  

Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må 

indregne risikoen for tab i sin avance.  

 

 

 


