September 2019

KMS Service A/S
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående betingelser er gældende for ordre ingået med KMS Service A/S, medmindre andet
er skrifteligt aftalt med kunden.
1. Priser og regulering
Anførte priser i tilbud* og købsaftaler er baseret på aktuelle dagspriser. Dette er gældende for
valutakurser, toldsatser, afgifter og leverandør priser. KMS Service A/S forbeholder sig retten til
regulere tilbudspriser ud fra nævnte faktorer, inden levering af en given vare eller serviceydelse.
•

1.1 Tilbud
Tilbud er gældende i 21 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse. KMS Service forbeholder
sig retten til at sælge til anden side, medmindre kunden bekræfter en aftale inden de 21
dage.

•

1.2 Indbytningspriser
Skal KMS Service A/S tage brugt materiel i bytte, fastsættes prisen på forhånd. Eventuelle
vilkår og betingelser, aftales i en særskilt kontrakt mellem parterne.

2. Levering
Leveringstidspunktet for en given vare eller serviceydelse aftales mellem køber og sælger, når
ordren er endelig og bekræftet af begge parter. Ved leveringsforsinkelser kan KMS Service A/S
ikke drages til ansvar i et økonomisk hensende.
3. Betaling
Betaling skal finde sted netto 14 dage, medmindre andet er anført.
•

3.1 Ved betaling efter forfaldsdagen eller en aftalt sidste rettidige betalingsdag beregnes 1,5%
i renter pr. måned fra forfaldsdagen, indtil betalingen endeligt finder sted.

4. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til en solgt produkt forbliver hos KMS Service A/S indtil hele købesummen, inkl.
eventuelt påløbne renter og omkostninger, er betalt.
Betales købesummen ikke rettidigt er KMS Service A/S berettiget til, via fogedretten, at tage det
solgte tilbage.
5. Reklamation
Ved levering skal køber straks gennemgå produktet. Reklamation over fejl og mangler skal ske
direkte til KMS Service A/S, i dagene efter levering. I så fald klagen findes berrettiget er det KMS’s
ansvar at udbedre fejlen/manglen. Er det ikke muligt at udbedre fejlen, kan handlen annulleres på
KMS’s initiativ.
6. Returnering
Solgte produkter tages kun retur hvis parterne har indgået en forudgående skriftlig aftale som
indeholder forudsætningerne for en returnering.
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7. Persondata behandling
• 7.1 KMS Service gemmer en række personoplysninger om kunden med henblik på
kundeadministration, herunder levering af den bestilte vare/ydelse, fakturering, markedsføring
mm. Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og
gemmes sikkert og fortroligt.
• 7.2 KMS Service håndtere alle oplysninger om kunden med tavshedspligt og informationer om
kunden bliver ikke videregivet til trejdepart.

