
                                           Salgs- og leveringsbetingelser …. 18November2018 
PRISER: 
Alle opgivne priser er vejledende priser i danske kroner excl. moms og levering. Enhver opgivet 
pris i prisliste og ved tilbud, er med forbehold for indtrædende prisændringer fra leverandører, 
trykfejl, ændring i valutakurser, samt told/afgiftsændringer.  Såfremt der ved afgivet tilbud ikke er 
givet en særlig acceptfrist, så bortfalder tilbuddet senest 10 dage efter tilbudsdatoen. 
 
FORBEHOLD: 
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede produkter, konstruktionsmæssige 
ændringer og udsolgte varer. 
 
ORDRER: 
Ordrer der tilgår WedeCon Design, er først bindende for WedeCon Design, når ordren er 
bekræftet. 
Ordrer med et samlet fakturabeløb under 500,00 Dkr. (eksl. moms og fragt) vil blive tillagt et 
ekspeditionsgebyr på 50,00 Dkr. eksl. moms. 
 
LEVERING: 
Forsendelser fra WedeCon Design’s lager og produktion sker altid for købers regning og risiko. 
Parterne kan aftale, at leveringen skal gå til anden adresse end købers. Det er dog en 
forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for dette, er kommet til vores kendskab. I 
de opgivne leveringstider tages der forbehold for Force Majeure og forsinkelser, som ligger udenfor 
vores kontrol. Forsinkede leverancer berettiger ikke køber til at annullere handlen, eller afkræve 
erstatning. 
 
EMBALLAGE: 
WedeCon Design skal sikre, at produkterne emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have 
særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden 
aftalens indgåelse. 
 
BETALINGSBETINGELSER: 
7 dage netto. Betales købesummen ikke rettidigt kan der beregnes der månedlige  
morarenter på 2 %, samt tillægges et rykkergebyr på Dkr. 100,00 pr. rykker.  
Ønskes der ikke elektronisk fakturering eller PDF-faktura vil der blive opkrævet et gebyr på 100,00 
Dkr. 
 
EJENDOMSFORBEHOLD: 
WedeCon Design forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil 100% betaling har 
fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger. 
 
REKLAMATIONER: 
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra WedeCon Design. 
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel eller defekt, skal køber straks give WedeCon Design 
information herom uden unødigt ophold. 
Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for WedeCon Design, 
kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 
 
. 
MANGLER/ DEFEKTER 
WedeCon Design hæfter i intet tilfælde for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet 
indirekte tab, som følge af forsinkelse, mangler/defekter ved et leveret produkt. 
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