Scanview A/S Salgs- og leveringsbetingelser
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Alle salg og leveringer fra Scanview A/S (”Scanview” eller ”sælger”) sker til erhvervsdrivende, der i det følgende benævnes køber. Disse salgs- og
leveringsbetingelser (februar 2022) gælder for alle købsaftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt. Køber kan ikke overdrage rettigheder eller
forpligtelser i en aftale mellem Scanview og køber, medmindre parterne er enige herom.
Scanview sælger tekniske konstruktioner (anlæg) og kan i den forbindelse udføre rådgivning eller projektering, herudover sælges udstyr og
reservedele (varer) og desuden udfører Scanview servicetilsyn og reparationer (service). Sortimentets omfang medfører, at der udover disse
generelle betingelser er visse særbestemmelser, som er angivet i særafsnit nedenfor.
Tilbud er foreløbige
Tilbud fra Scanview – bortset fra endelige tilbud på anlæg, jf. nedenfor - gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden og for prisændringer
fra Scanviews leverandør og med forbehold for mellemsalg, og tilbud er dermed foreløbige og skal opfattes som en opfordring til tilbud, jf. lige
nedenfor.
Opfordring til tilbud
Kataloger, prislister, betjeningsvejledninger mv. anses alene som opfordring til tilbud. De i materialet og i foreløbige tilbud angivne priser, tekniske
beskrivelser, leveringstider, data m.m. kan være ændrede og er således uforpligtende for Scanview, indtil der er indgået bindende aftale. Køber
opfordres til at forhøre sig om evt. ændringer før aftaleindgåelsen.
Købers henvendelse om køb anses som tilbud
Accept fra køber af foreløbige tilbud medfører grundet Scanviews forbehold ikke en bindende aftale. Købers accept på et foreløbigt tilbud anses
som et tilbud, og først ved købers modtagelse af Scanviews ordrebekræftelse/accept er bindende aftale indgået. Eventuelle indsigelser vedrørende
indholdet af ordrebekræftelsen skal være Scanview i hænde senest 8 dage efter købers modtagelse af ordrebekræftelsen.
Leveringssted
Levering sker ab Scanviews adresse (ex works) medmindre andet er aftalt (se om anlæg nedenfor). Hvis det er aftalt, at Scanview skal forestå
forsendelse, debiteres køber alle fragtomkostninger. Risikoen for det købte, herunder hændelig undergang, overgår til køber ved overgivelse til
fragtfører. Aflæsning af lastbiler med udstyr foretages af køber.
Leverancens omfang
Leverancen omfatter kun det i ordrebekræftelsen udtrykkeligt specificerede, herunder udstyr samt eventuelle ydelser til senere levering.
Pris
Pris for det købte er i danske kroner eller anden defineret valuta ekskl. moms og er i ordrebekræftelsen angivet som fast pris. Dog er Scanview
berettiget til at regulere priserne til udligning af forhøjelser af told, skatter, valutakurser, afgifter og lign., som har fundet sted på
leveringstidspunktet, men efter udstedelse af ordrebekræftelse. Der tages endvidere forbehold for eventuelle trykfejl i tilbud og ordrebekræftelser.
Hvis intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved varens modtagelse. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag
af modkrav af nogen som helst art. Sker betaling ikke rettidigt, påløber rente med 2,0 % for hver påbegyndt måned.
Forsinkelse
Den aftalte leveringstid for varer kan være angivet i ordrebekræftelsen. Scanview kan kræve leveringstidspunktet udskudt, hvis køber ønsker
ændringer eller tilføjelser til ordrebekræftelsen, eller i tilfælde af force majeure. Køber er ved for sen levering kun berettiget til at ophæve handlen,
hvis køber reklamerer omgående, når leveringstiden er overskredet, og hvis forsinkelsen andrager mere end 30 dage udover aftalt leveringstid.
Scanview er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelse, medmindre Scanview har handlet groft uagtsomt, og NLM 94 pkt. 47-49 er ikke gældende.
Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt, strejke, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, brand, oprør og uroligheder, forsinkelse
eller mangelfulde leverancer fra underleverandører på trods af rettidig og korrekt bestilling fra Scanviews side eller andre årsager uden for
Scanviews kontrol. Force majeure omfatter også ekstraordinære stigninger i råmaterialer samt montagepriser, der fordyrer levering mere end 100%
for Scanview i forhold til tidspunktet for aftalens indgåelse. I tilfælde af hindringer i bevægelsesfriheden grundet epidemier, pandemier eller
udgangsforbud og/eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder skal dette også anses for force majeure. I tilfælde af force majeure vil
Scanview tage kontakt til køber herom snarest muligt og oplyse om hindringens art og formodede varighed. Leveringstidspunktet udskydes uden
nogen form for ansvar for Scanview i den periode, der er force majeure, og dette anses ikke som forsinkelse.
Modtagelse af det købte
Køber må straks ved modtagelse, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, gennemgå det leverede for at sikre sig, at det leverede
er mangelfrit. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved ovennævnte gennemgang, skal skriftligt fremsættes inden
8 dage efter levering.
Mangler
Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Scanviews dokumentationsmateriale, herunder brugsvejledning og servicebestemmelser, og
mundtlige oplysninger, fra sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det købte.
Scanview bærer intet ansvar for fejl, alarm eller nedsat funktionsomfang ved solgte eller reparerede anlæg, varer eller maskiner, hvis køber ikke har
fulgt sælgers instruktioner, jf. ovenfor, eller hvis køber har behandlet det købte uhensigtsmæssigt, herunder ved at anvende det købte på en anden
måde, end der mellem parterne er aftalt eller forudsat. Der er heller ikke noget mangelsansvar for Scanview, hvis fejlen skyldes normalt slid, hvis der
er anvendt andre reservedele end de originale eller de af sælger anviste, hvis reparation er udført af andre end de af sælger godkendte værksteder
eller hvis en af køber foretaget modifikation har medført, at det solgte ikke længere lever op til lovpligtige krav og forskrifter, og/eller til vilkår for
udstedelse af certifikater, CE-mærkning mv.
Hvis der konstateres mangler vedr. det solgte, skal køber uden ugrundet ophold sørge for at Scanview modtager skriftlig meddelelse herom, senest
inden 12 mdr. efter ibrugtagning, dog maksimalt 18 mdr. efter levering. I tilfælde af rettidig meddelelse er Scanview forpligtet og berettiget til at
foretage afhjælpning snarest, ved senere modtagelse af meddelelse bortfalder Scanviews mangelansvar.
Brugte / ibyttetagne varer
Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner og reservedele, har modtageren undersøgt det købte og ejeren har givet mulighed for
at afprøve det købte. Det købte er handlet, som det er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, medmindre den sælgende
part har tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis varen er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og
omstændighederne i øvrigt. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med mangler højest reklamationsret i
4 måneder efter levering.
Hvis Scanview modtager brugt materiel som led i indbygning, overgår risikoen for materiellet først til Scanview ved dets fysiske overlevering. Det
påhviler køberen at aflevere det brugte materiel i samme stand, som det forefandtes på dagen for aftalens indgåelse. Vedligeholdelses- og
eventuelle reparationsomkostninger indtil levering afholdes således af køber.
Køber indestår for det af køber solgte/ibyttegivne materiels km-/timetal, årgang, overholdelse af gældende regler og CE-mærkning, herunder
emissionsregler, og at materiellet er ubehæftet, og ikke undergivet konstruktive ændringer, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Returvarer
Varer tages kun retur efter forudgående aftale, og hvis varen er ubrugt, ubeskadiget og returneres inden 30 dage fra kundens modtagelse og kun
hvis der medfølger fakturanummer. Returvarer skal returneres fragtfrit til sælgers adresse. Specielt fremstillede og ikke prislisteanførte varer tages
ikke retur. Returvarer krediteres kun mod fradrag af sælgers omkostninger, dog minimum 10% af købesummen.

15. Ejendomsforbehold Scanview forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har
fundet sted.
Sker købet på kredit, er køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. og holde det købte i god og
forsvarlig stand og give Scanview adgang til at bese det.
Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved
forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er
fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Scanviews tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.
Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette.
Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Scanview, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales
kontant.
Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give sælger besked.
16. Fortrolighed samt rettigheder til tegninger og andet information
Alle tegninger, tekniske oplysninger og andre tekniske dokumenter, som før eller efter aftalens indgåelse er udarbejdet af eller udleveret af
Scanview, tilhører Scanview. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra Scanview
anvendes til andet end det, der er formålet med udleveringen. Uden samtykke fra Scanview må det nævnte materiale ikke kopiers, reproduceres,
overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
17. Begrænsning af erstatningsansvar
Scanviews erstatningsansvar, excl. produktansvar for personskade eller forbrugerting, er begrænset således, at Købers erstatning på årlig basis i
intet tilfælde kan overstige 1 års abonnementsvederlag, eller varens værdi, dog max kr. 1.000.000,00.
For al erstatning gælder, at Scanview kun er ansvarlig for skade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Scanview eller
af andre, som sælgeren har ansvaret for.
Scanview har intet ansvar for indirekte tab (driftstab, tidstab, tab af data, avance, tabt fortjeneste eller lignende).
18. Produktansvar
Scanviews ansvar for skade på personer eller forbrugerting er ikke beløbsbegrænset, jf. produktansvarsloven. Scanviews ansvar for andet
produktansvar, herunder skade på den erhvervsdrivende købers faste ejendom eller løsøre, er begrænset til kr. 1.000.000,00.
Derudover er Scanview er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Scanviews varer, service eller anlæg:
a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det købte er i køberens besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller
forsømmelse begået af Scanview eller af andre, som sælgeren har ansvaret for.
b. på produkter, løsøre, anlæg eller fast ejendom, der er fremstillet/sammensat/istandsat af køberen eller tredjemand, og hvori det købte indgår som
ingrediens eller komponent, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Scanview eller af andre, som sælgeren har
ansvaret for.
Køber skal holde Scanview skadesløs i den udstrækning Scanview pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som
Scanview efter disse salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for over for køberen.
Scanview og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst
mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det købte. Det indbyrdes forhold mellem Scanview og køberen skal dog altid
afgøres ved de civile domstole.
19. Persondata
I forbindelse med indgået handel har Scanview af køber modtaget persondata fra køber, som Scanview har registeret som led i handlen. Mht.
oplysning om behandling af persondata henvises til Scanviews persondatapolitik, der kan ses på Scanviews hjemmeside. Det er aftalt, at Scanview
må anvende fotos, videoer, tegninger samt projektbeskrivelser i forbindelse med annoncering af Scanviews produkter, med undtagelse af fysiske
personers data.
I tilfælde af køb af maskiner eller udstyr med GPS-funktion og registreringsfunktioner kan ske behandling af købers/brugers persondata (typisk navn
på køber, købers maskines ID-nr. og timetal, tidspunkt og geografisk placering), som led i udførelsen af funktionen, og køber samtykker hermed til,
at købers persondata i nødvendigt omfang behandles som led i funktionen og at køber har sørget for at evt. brugeres data lovligt kan indsamles og
behandles. Behandlingsstedet fremgår af instruktionsbog mv. og kan være udenfor EU.
20. Særlige bestemmelser vedr. anlæg
Ved salg af anlæg gælder nedenstående særlige bestemmelser i dette pkt. 20, forud for de generelle salgs- og leveringbetingelser. Hvis et forhold
ved salg af anlæg hverken er omhandlet i dette pkt. eller i de generelle bestemmelser, gælder NLM 94, dog med undtagelse af pkt. 47-49 og med
tilføjelse af e-mail som skriftlig kommunikation.
Anlæg skal forstås som en eller flere tekniske konstruktioner, der er varigt indrettet hos køber på et fast sted, og som skal anvendes som led i
købers erhvervsvirksomhed. Anlæg omfatter både driftsmidler og bygningsdele, samt opstilling, opbygning og indretning heraf (herefter ”opførelse
af anlæg”).
Ønsker en køber et anlæg, afholdes først et eller flere møder mellem køber og sælger for at drøfte placering, funktionskrav og omfang af anlægget
samt ansvarsfordeling, udførelsesproces, prisforhold mv. Min. et af møderne skal foregå på det sted, hvor køber ønsker anlægget opført, og sælger
skal have adgang til at foretage opmåling mv.
Tilbudsfasen:
Køber er gennem hele processen og efter levering ansvarlig for indhentelse af alle relevante oplysninger om begrænsninger for opførelse og brug af
anlægget, både iht. lov, forskrifter og tredjemand. Køber skal sørge for rettidigt at videregive oplysninger om begrænsningerne til sælger, således
alle relevante begrænsninger er oplyst skriftligt på dansk til Scanview i god tid (min. 14 dage) før udarbejdelse af endeligt tilbud. Sådanne
begrænsninger kan følge af statslig eller kommunal regulering, miljølovgivning, tingbogsoplysninger, ledningsejere, brandtekniske krav mv.
Køber accepterer derudover, at køber selv skal stå for rettidig indhentelse af enhver påkrævet tilladelse, dispensation, (”tilladelser”) mv. som måtte
følge af ovennævnte begrænsninger. Heri ligger også, at køber selv skal stå for og være ansvarlig for indgåelse af gyldige aftaler om opførsel og
brug af anlæg, hvis evt. gældende tredjemandsrettigheder, eksempelvis pante-, vej-, lednings-, og lejerettigheder, helt eller delvist måtte begrænse
opførelse eller forventet brug af det påtænkte anlæg.
Køber skal sørge for og er ansvarlig for, at det af køber anviste sted til opførelse af det planlagte anlæg er egnet hertil, herunder fsva.
jordbundsforhold, fundamenter mv. som angivet i NLM 94, pkt. 10-13. Køber skal derudover sørge for, at pladsen forud for og under opførelse af
anlæg er ryddeligt (jord, bygge- og metalaffald samt brandbart affald skal køber bortskaffe), og korrekt sikret som byggeplads.
Opførelse af anlæg kan kræve udgravning til og opbygning af fundament til anlægget, udførelse af el-arbejder, fremførsel af gas og evt.
brandtekniske tiltag, som Scanview ikke selv udfører (”delentrepriser”). Tilbuddet fra Scanview indeholder, hvilke delentrepriser, der skal udføres
samt krav mht. art, placering, kapacitet mv. til disse delentrepriser.
Medmindre andet er aftalt, er køber ansvarlig for at entrere med de nødvendige leverandører for at sikre rettidig udførelse af arbejder og opfyldelse
af Scanviews krav til brug for opførelse af anlægget og for at afholde udgifterne til disse delentrepriser. I den situation er køber ansvarlig for
projektering af delentreprenørers del og for grænseflader hhv. mellem delentrepriser og fra delentrepriser til Scanviews del af anlægget, således at
Scanviews krav opfyldes.

Hvis det er aftalt, at Scanview skal entrere med en eller flere underleverandører, skal dette være omhandlet i anlægsaftalen, jf. nedenfor, og
projekteringsansvaret er så delt efter, hvilke delentrepriser køber er ansvarlig for, incl. projektering og grænseflader, og hvilke(n) delentreprise,
Scanview er ansvarlig for udover sit anlæg. Kun hvis det er aftalt, at sælger skal udføre anlægget som led i en totalentreprise, har Scanview ansvaret
for den fulde projektering, grænseflader og delentrepriser.
Ved opførelse af anlæg skal køber på pladsen stille byggestrøm min. 230W, 3faser/16amp til rådighed. Derudover skal køber sørge min. for brandog stormskadeforsikring med Scanview som meddækket under opførsel af anlægget.
På baggrund af møderne og de af køber indhentede oplysninger og tilladelser udarbejder Scanview et endeligt skriftligt tilbud, der fremsendes til
køber og evt. gennemgås på møde. I tilbuddet fremgår detaljerede oplysninger om det planlagte anlæg, herunder anlæggets placering, omfang,
udseende, funktioner, kapacitet samt prisforhold og opførelsesproces. Tilbuddet er gældende 14 dage fra datering. Accept fra køber skal ske
skriftligt. Når Scanview har modtaget købers accept, har parterne indgået en bindende aftale (”anlægsaftale”). Inden arbejdet påbegyndes, og
senest indenfor 5 arbejdsdage efter indgåelse af anlægsaftalen, skal køber tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring for
opførelsen af anlægget, herunder af materiel på leveringsstedet. Scanview og evt. delentreprenører skal medtages som sikrede på
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på anlægget. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade
på dette arbejde og på det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren, og sælger kan på anmodning kræve at
modtage kopi af forsikringspolicen.
Udførelsesfasen:
For salg af anlæg er leveringsstedet på det i anlægsaftalen angivne sted, hvor anlægges skal opføres eller er opført.
Alle Scanviews leverancer til køber er omfattet af ejendomsforbehold, jf. ovenfor. Sælger kan kræve betaling for materiel til brug for opførelsen, når
dette er leveret på leveringsstedet, og ved fuld betaling bortfalder ejendomsforbeholdet.
Under anlæggets opførelse skal parterne samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås.
Hvis der ikke er aftalt totalentreprise, er køber ansvarlig for sine delentreprenører, og skal føre tilsyn med disse.
Hvis det viser sig, at køber ikke tilvejebragte alle relevante oplysninger om begrænsninger eller tilladelser i tilbudsfasen, kan større eller mindre
ændringer blive påkrævet. Der kan også opstå forhold, der hindrer eller vanskeliggør byggeprocessen. I fald en af parterne af disse grunde eller
køber i øvrigt efter indgåelse af anlægsaftalen ønsker ændringer af det aftalte anlæg, er sælger berettiget til senere aflevering samt merbetaling i
det omfang, ændringen medfører øgede udgifter til materiel, projektering, mandskab, underleverandører mv. Medmindre andet er aftalt, betales i
regning for ændringsarbejde, der skal opgøres med merudgifter til hhv. materiel, (om)projektering og arbejdstimer.
Scanview har ret til at standse arbejdet, hvis køber efter modtagelse af et skriftligt varsel på 3 dage stadig ikke har betalt et forfaldent beløb. Sælger
kan endvidere straks standse arbejdet, hvis køber erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis købers økonomiske
forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde anlægsaftalen.
Scanview har ret til at hæve aftalen, hvis køber ikke afhjælper en væsentlig misligholdelse indenfor 14 dage efter modtagelse af Scanviews
meddelelse om misligholdelsen og hvis meddelelsen indeholder, at Scanview kan ophæve aftalen, hvis misligholdelsen ikke udbedres indenfor
fristen.
Grundet parternes fælles forberedelsesarbejde, og da køber har ansvaret for tilvejebringelse af oplysninger om begrænsninger samt tilladelser, har
køber kun mulighed for at ophæve anlægsaftalen, hvis Scanview ikke afhjælper en væsentlig misligholdelse indenfor 14 dage efter modtagelse af
købers meddelelse herom, og hvis misligholdelsen består i, at Scanview dokumenterbart i relation til udførelse af anlægget har handlet groft
uagtsomt eller forsætligt til skade for køber.
Hver part har dog ret til at hæve aftalen i tilfælde af den anden parts konkurs, hvis konkurslovens regler ikke hindrer dette, eller hvis den anden part
tages under rekonstruktion eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at
opfylde anlægsaftalen.
Afleveringsfasen:
Hvis der ikke foreligger totalentreprise, afleveres delentrepriserne særskilt af de pågældende delentreprenører.
Forud for levering afprøver Scanview anlægget, og køber kan overvære den afsluttende afprøvning, jf. nærmere NLM 94, pkt. 37-40. Afprøvningerne
indeholder standardprøver og evt. testpunkter, som parterne måtte have aftalt. Scanview meddeler skriftligt til køber, når anlægget er klar til
overtagelse. Hvis det ved afprøvningen viser sig, at anlægget i væsentlig grad ikke lever op til det aftalte, udskydes afleveringen. Når forholdene er
udbedret, indkalder Scanview igen til afprøvning.
Efter den afsluttende afprøvning udfylder sælger leveringserklæring for anlægget. Erklæringen indeholder information om anlægget i overordnet
form, den foretagne afprøvning og tidspunktet herfor.
Ved købers modtagelse af leveringserklæring er levering sket. Levering kan ske, selv om sælger skal foretage mindre justeringer og kompletteringer
af anlægget uden driftsmæssig betydning.
Efter levering må køber anvende anlægget og overtager den fulde risiko for anlægget. I fald køber tager anlægget i anvendelse før aflevering,
overtager køber straks den fulde risiko for anlægget.
Hvis der er angivet et leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er dette omtrentligt, og aflevering indenfor 30 dage efter dette tidspunkt anses som
rettidig. Leveringstidspunktet udskydes desuden i tilfælde af force majeure, jf. ovenfor, eller ændringer fra købers side, jf. NLM pkt. 46. NLM pkt. 4749 er ikke gældende. I tilfælde af forsinkelse, som Scanview er ansvarlig for, er aftalt en erstatningsbegrænsning på max. 5% af kontraktsummen.
Sælger er berettiget og forpligtet til at afhjælpe mangler ved et anlæg, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, som nærmere
angivet i NLM 94 pkt. 52-64 samt pkt. 66. Dog skal købers skriftlige meddelelse om en mangel være kommet frem til Scanview uden ugrundet
ophold og senest inden 12 mdr. efter ibrugtagning, dog maksimalt 18 mdr. efter levering, og derudover er aftalt, at afslag og erstatning til køber
samlet max. kan udgøre 15% af kontraktsummen.
Efter aflevering udfærdiger Scanview iht. anlægsaftalen en opgørelse over beløb, som køber ikke har betalt løbende, og medtager her opgørelse over
evt. ændringsarbejder. For sen betaling medfører pligt til betaling af renter, jf. ovenfor.
Særlige bestemmelser vedr. service
Scanviews udfører reparationer og servicetilsyn.
I tilfælde af berettiget reklamation indenfor reklamationsfristen er udkald og reparation uden beregning.
Servicetilsyn udføres som led i separat serviceaftale, og der henvises til denne aftales vilkår.
Hvis der indenfor reklamationsperioden som følge af berettiget reklamation udskiftes en del på et af Scanview solgt anlæg eller en vare, vil
reklamationsperioden for den pågældende, indsatte del udløbe sammen med reklamationsperioden for hele anlægget/varen.
Reklamation over service/montering/reparation, der er udført efter udløb af reklamationsperioden, skal være sket inden tre måneder efter udførelse,
da reklamation ellers er Scanview uvedkommende. Ved berettiget reklamation har sælger afhjælpningsret.
Tvister
Nærværende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser er gældende for alle Scanviews leverancer; for salg af anlæg gælder primært anlægsaftalen,
derefter bestemmelserne om anlæg, efterfølgende Scanviews generelle betingelser og derudover NLM 94 i nærmere angivet omfang.
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres af dansk domstol efter dansk lov (med undtagelse af CISG) med retten i Kolding som
aftalt værneting.

