
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende salgs - og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle overslag, tilbud og aftaler om 

arbejder og leverancer fra Landevejens Tømrer - og Snedkerforretning Vejstrup ApS cvr. nr. 288888724

 ( i det følgende kalder LTS)  med mindre anden skriftlig  aftale foreligger.

Angivne priser er ex. Moms - medmindre andet er særskilt angivet.

TILBUD ANSVAR FOR MANGLER

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets Hvis kunden vil påråbe sig en fejl eller mangel

datering. overfor LTS, skal kunden straks skriftlig meddele 

Ethvert tilbud afgives med forbehold for dette til LTS.

mellemsalg og med forbehold for andre ordrer, 

der indkommer inden accept. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager

eller burde have opdaget, ikke straks meddeles 

AFTALE skriftligt til LTS, kan den ikke senere gøres

Endelig aftale om arbejde og leverance gældende.

foreligger, når skriftlig accept er modtaget 

af LTS. Inden rimelig tid efter at LTS har modtaget

meddelelse fra kunden om en fejl eller

Ved enhver ændring fra kundens side af mangel og undersøgt kravet, meddeler

tilbuddet er LTS ikke bundet af tilbuddet, LTS kunden , om fejlen eller manglen kan

og LTS forbeholder sig at fremsende nyt tilbud. godkendes, og hvorledes fejlen eller manglen

vil blive afhjulpet.

ÆNDRINGER & TILLÆG

Ændringer af og tillæg til aftalen er  kun ANSVARSBEGRÆNSNING

gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. LTS hæfter under ingen omstændigheder for

indirekte tab, herunder drifttab, tabt arbejds-

LEVERING fortjeneste mv.

LEVERINGSSTED/RISIKO

Større leveringer sker med fragtmand. LTS hæfter alene for tab, som LTS med

Levering finder sted på den af kunden angivne rimelighed kunne have forudset ved aftalens

leveringsadresse. indgåelse.

Leveringen regnes ved vognkant, og risikoen 

for varen overgår samtidig hermed til kunden. FORCE MAJEURE

LTS er ikke ansvarlig overfor kunden for 

Såfremt kunden ikke er tilstede ved leverings- manglende opfyldelse af forpligtelser, som

tidspunktet, accepter kunden hermed levering kan henføres til force majeure.

i kundens fravær.

Ansvarsfriheden består så længe force 

Såfremt levering ikke kan ske, uanset årsag, majeure består.

meddeles dette hurtigst muligt til kunden med

angivelse af forventet nyt leveringstidspunkt. Som force majeure anses forhold, der er udenfor

LTS´s kontrol, og som LTS ikke burde have

LTS er uden ethvert ansvar for leveringsfor- forudset ved aftalens indgåelse.

skydninger, og kunden kan hverken gøre direkte

eller indirekte tab gældende overfor LTS. Som eksempler på force majeure er udsædvan-

lige naturforhold, krig, terror, brand,



MODTAGERKONTROL/REKLAMATION oversvømmelser, hærværk, arbejdsstridigheder,

Ved levering er kunden forpligtet til straks offentlige forskrifter eller påbud mv.

at kontrollere, at det korrekte antal enheder

er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget TVISTER

stand. Enhver tvist imellem LTS og kunden skal 

behandles ved Retten i Svendborg.

I modsat fald er kunden pligtig til straks at 

meddele dette skriftligt enten ved påtegning

på fragtbrev fra fragtmanden eller skriftligt Salgs- og leveringsbetingelserne gælder i 

direkte til LTS. handelskøb og i forbrugerkøb, i det omfang

købelovens bestemmelser kan fraviges.

Gør kunden ikke indsigelser straks efter 

leveringen, bortfalder kundens reklamationsret 

overfor LTS og over manglende enheder samt 

transportskader.

Betaling

Betalingsbetingelserne fremgår af faktura, 

og betaling skal ske iht. faktura.


