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Salgs- og leveringsbetingelser. 
 
1. KVA diesel ApS indestår for kontraktmæssig opfyldelse af leverancen i overensstemmelse med gældende love og 

forskrifter. 
 
2. Såfremt købers forhold betyder en afbrydelse i KVA diesel ApS’ montering, har KVA diesel ApS krav på betaling 

for ventetid, rejsetid og yderligere dokumenterede udgifter. 
  

Ved afbestilling efter accept af ordre, vil påbegyndt arbejde blive faktureret 
 
3. Køber anses for at have overtaget leverancen, når materialet er leveret/afhentet, og evt. aftalt montering er 

afsluttet og godkendt af køber. 
 
 Fra dette tidspunkt giver KVA diesel ApS reklamationsret i henhold til faktura. 
  

KVA Diesel ApS giver 2 års reklamationsret eller maksimum 1500 drift timer på nye generatoranlæg, 2 års 
reklamationsret eller maksimum 500 timer på traktorgeneratorer – dog ikke på sliddele. 

 
 KVA Diesel ApS er i reklamationsperioden forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i 

konstruktionen, materiale eller fremstilling,  ved at foretage reparation eller udskiftning af materialet.  
  
 Ved reklamationssager, hvor varen fysisk er placeret udenfor Danmarks grænser har KVA Diesel ApS krav på 

dækning af rejseomkostninger. Fragtomkostninger i forbindelse med reklamationssager dækkes ikke 
 
Reklamationsretten omfatter således ikke mangler opstået som følge af købers uagtsomhed, forkert eller 
væsentlig ændret brug, misligholdelse, flytning eller uautoriserede reparations forsøg af materialet. 

 
4. Såfremt køber vil påberåbe sig en mangel ved leverancen, skal han give KVA Diesel ApS meddelelse herom 

straks, med en nærmere specifikation. Herefter er KVA Diesel ApS forpligtet til at afhjælpe manglen uden 
grundet ophold. 

 
Såfremt køber har afgivet sådan meddelelse, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som KVA 
Diesel ApS bærer ansvaret for, har KVA Diesel ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, 
meddelelsen har påført firmaet. 
 
KVA Diesel ApS har intet ansvar for mangler udover det, der er anført i nærværende almindelige bestemmelser. 
Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske 
konsekvens tab. 
 

5. KVA Diesel ApS er alene ansvarlig for skade på købers ejendom før overtagelsen af leverancen, hvis det kan 
bevises at skaden i forbindelse med udførelsen af leverancen er forvoldt ved uagtsomhed af KVA Diesel ApS, 
eller nogen som firmaet bærer ansvaret for. 
 
For produktansvar er sælger ansvarlig i henhold til gældende erstatningsretlige regler. Dog skal sælger i intet 
tilfælde være ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og andre lignende indirekte tab. Ved krav fra tredjemand 
imod sælger er køber forpligtet til at friholde sælger i samme omfang som sælgers ansvar er reguleret over for 
køber. 

 
6. Materialet forbliver KVA Diesel ApS´ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant 

ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. 


