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Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for AIR2TRUST CVR-/SE-nr. 30359127
Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt gælder nedenstående.
1. Anvendelse
1.1. Almindelige Leveringsbetingelser NL 92 finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved
nedenstående betingelser.
1.2. Disse betingelser, herunder Almindelige Leveringsbetingelser NL 92, kan alene fraviges ved skriftlig
aftale. Eventuelle særlige betingelser specificeret i Kundens ordre, acceptskrivelse eller lignende er således
kun bindende for AIR2TRUST, Hvis AIR2TRUST udtrykkeligt skriftligt har accepteret.
2. Tilbud
2.1. Medmindre andet fremgår skriftligt af AIR2TRUST`s tilbud, er tilbuddet gyldigt for kundens accept
senest 3 måneder fra tilbuddets afgivelse, idet tilbuddet herefter er ugyldig. I denne periode kan tilbuddet
af AIR2TRUST frit trækkes tilbage, indtil kundens accept er afgivet.
2.2. Alle tilbud afgives uden ansvar for dimensionering og performance. Det påhviler alene modtageren at
kontrollerer, - at tilbuddet leverer op til ønsker og krav.
3. Konstruktionsændring
3.1. AIR2TRUST forbeholder sig ret til før levering, uden forudgående meddelelse til kunden, at foretage
ændringer i konstruktion, udførelse m.v., som AIR2TRUST måtte finde nødvendige.
3.2. For specialprodukter specificeret af kunden i form af tegninger, skitser, beskrivelser og lignende, tager
AIR2TRUST ikke ansvar for overholdelse af normer, standarder, styrkeberegninger m.m.
4. Pris og levering
4.1. AIR2TRUST har til enhver tid ret til at ændre sine priser. Medmindre andet aftales skriftligt, sker salg i
henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato.
4.2. Alle priser er i danske kroner eks. moms, gebyrer, fragt og evt. transportforsikring.
4.3. Priser er AB fabrik (Incoterms 2010). Ved afhentning eller levering overtager kunden herefter risikoen.
4.4. AIR2TRUST fremsender ordrebekræftelse efter aftale med kunden. Ordrebekræftelsen er grundlaget
for hvad AIR2TRUST levere, og hvornår. Det er kundens ansvar selv at kontrollere ordrebekræftelsens
indhold i forhold til kundens bestilling. Evt. indsigelser skal gøres gældende indenfor 24 timer.
4.5. Såfremt ændringer i allerede bestilte og bekræftede ordre er påkrævet, pålægges et tillæg på minimum
150,00 pr. ændring, gældende for: Antal, mål, leveringsdato, leveringsmåde mm. Ændringer vedr.
bekræftet rektangulær kanalproduktion, tillægges minimum 50% af salgsprisen for den oprindelige enhed,
og 100% hvis produktet er i produktion.
5. Fragt
5.1. Såfremt der indgås skriftlig aftale herom arrangerer AIR2TRUST fragt. Fragt sker for Kundens regning og
risiko.
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5.2. Til dækning af udgifter til forsendelse, emballage og ekspedition ved standardtransport af cirkulære rør
og fittings op til Ø 630 mm, rektangulære kanaler og faconstykker med største side på op til 650 mm i
Danmark (eksklusive øer som ikke er forbundet med fastlandet via broer) beregnes 5 % af bruttoprisen i
henhold til fakturaen, dog minimum kr. 500,00 eks. moms. Ved transport af leverancer, hvor varer med
større dimensioner indgår, samt transporter, hvor der er behov for specielle ydelser (f.eks. levering på
klokkeslæt, kran, mv.) beregnes de faktiske udgifter for AIR2TRUST til fragt.
5.3. Selskabet påtager sig kun efter skriftlig aftale at tegne transportforsikring for Køber.
6. Levering
6.1. Medmindre andet er aftalt sker levering af varen i løbet af den førstkommende arbejdsdag efter
afsendelsesdagen.
6.2. Såfremt der på kundens opfordring er angivet levering på klokkeslæt, er dette vejledende. Selskabet
tager forbehold for at bl.a. trafiktæthed, vejarbejde, vejrlig, ulykker mv. som kan påvirke det endelige
leveringstidspunkt på pladsen.
6.3. Levering sker på aftalt sted på betingelse af, at der er kørefast vej. Kunden skal foretage
modtagekontrol og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Udgifter ved eventuel ventetid og
om levering afholdes af kunden.
7. Betaling
7.1. Betaling sker kontant ved levering, hvis andet ikke er aftalt.
7.2. Købesummen faktureres og forfalder til betaling regnet fra det aftalte leveringstidspunkt.
7.3. I tilfælde af forsinket betaling debiteres renter, p.t. 2% pr. måned.
8. Kreditforsikring
8.1. AIR2TRUST forbeholder sig retten til at kreditforsikre sine kunder. Hvis det til AIR2TRUST udestående
beløb overstiger det forsikrede beløb, og at udestående ikke nedbringes i overensstemmelse hermed.
Forbeholder AIR2TRUST sig retten til at tilbageholde leveringer, og evt. udskyde produktion samt
hjembestilling af vare. Kunden kan søge sit kreditforsikrede beløb oplyst ved henvendelse til AIR2TRUST’s
økonomiafdeling.
9. Mangler, reklamationer og ansvar
9.1. Reklamationshenvendelse samt håndtering, følger reklamationsbetingelserne for AIR2TRUST.
9.2. Kunden skal straks ved leveringen sikre sig, at det leverede er som aftalt og fri for mangler.
9.3. Ved eventuelle mangler, som gøres gældende af Kunden over for AIR2TRUST, skal leverede varer på
AIR2TRUST`s forlangende returneres til AIR2TRUST. Evt. demontering, lastning, transport og montering
foretages af kunden for egen regning og risiko.
10. Returnering af varer
10.1. Vare kan anmodes returneret, såfremt disse er del af AIR2TRUST´s lagerførte sortiment.
10.2. Varer kan alene returneres i henhold til forudgående aftale med AIR2TRUST.
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10.3. Såfremt standard lagervarer returneres i samme stand, som de blev leveret af AIR2TRUST, herunder
rene og ubeskadigede, krediteres Kunden fakturaprisen for varerne fratrukket 30 %. Fakturabeløb under kr.
500,00 eks. moms krediteres ikke. Kunden skal samtidig med varernes returnering levere AIR2TRUST`s
ordre eller fakturanummer. Returvarer, der modtages hos AIR2TRUST uden tilstrækkelig dokumentation,
bortskaffes 2 uger efter modtagelsen. Kunden betaler selv returfragt omkostningerne.
11. Data
11.1. Kunde accepterer ved ordreafgivelse, det på hjemmesiden tilgængelige datadokumentation som
værende tilstrækkeligt.
12. Redigering af vilkår.
12.1. AIR2TRUST forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre eller tilføje i salgs og
leveringsbetingelserne, uden forudgående advisering.
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