I ekstraordinære tilfælde kan sælger beslutte skriftligt at
indrømme den private køber kort henstand med betalingen. I
sådanne tilfælde forbeholder sælger sig ejendomsretten til den
solgte vare indtil hele købesummen er betalt.

SALGS- & HANDELSBETINGELSER
(pr. 1. januar 2010)
SAMSON´s garantiforpligtelser følger Dansk Rets almindelige
regler. SAMSON´s rådgivning & vejledning kan ikke erstatte
projektering udført af uvildige rådgivningsfirmaer og fagfolk,
hvorfor SAMSON ikke påtager sig noget rådgivningsansvar.
Omkring kemi- og graffiti afrensningsopgaver tages særligt
forbehold for påvirkning af overfladematerialer, misfarvninger,
osv. Afrensning af graffiti er en kemisk/mekanisk kombination,
og et vist slid på overfladen må påregnes, særligt ved porøse
overflader, malede overflader, puds, mursten og svage fuger.
SAMSON er således ikke ansvarlig for evt. følgeskader,
misfarvninger
eller
afskalninger
ved
afrensning. SAMSON foretager naturligvis så vidt muligt en
skånsom afrensning tilpasset overfladens stand. Ønsker
kunden
først
at
teste
graffitibehandlingens
effekt,
afrensningsgrad
og
påvirkning
af
overfladematerialer,
murværk, osv. kan vi for kr. 995,- tilbyde en prøveafrensning
på et mindre område anvist af kunden.
SAMSON's garantiforpligtelser
begrænser
sig
det af SAMSON fakturerede og af kunden indbetalte beløb.

til

Med mindre andet er anført, er alle priser i DKK ekskl. moms,
netto kontant. Der henvises i øvrigt til vores Salgs &
Leveringsbetingelser på www.samsonenviro.dk .
EJENDOMSFORBEHOLD:
Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele
købesummen for varen er betalt. Dette betyder, at sælger ved
manglende rettidig betaling kan tage det solgte tilbage og gøre
et eventuelt restkrav gældende mod køberen. Restkravet
opgøres som forskellen mellem den pris, som sælger i frit salg
kan opnå for de tilbagetagne varer, og det beløb, der skyldes i
henhold til den indgåede aftale om køb (med tillæg af
omkostninger ved tilbagetagelsen og dækningssalget).
Sælger er ikke forpligtet til at lade varen vurdere forud for et
sådant dækningssalg, men vil naturligvis bestræbe sig på at
opnå den bedst mulige pris. Kan den tilbagetagne vare ikke
sælges indenfor en rimelig periode, er sælger berettiget til at
bortskaffe varen og gøre hele kravet gældende overfor
køberen.

Særskilt aftale om udskydelse af betalingen kan i forbrugerkøb
kun træffes for køb over kr. 2.000 og kun, når køberen straks
erlægger minimum 20% af købesummen.
LEVERINGSHINDRINGER
SAMSON er ikke forpligtiget til at levere eller betale
erstatning,
såfremt
levering
hindres
eller
gøres
uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig på grund af
uforudsete hindringer, der indtræder efter aftalens indgåelse.
Som eksempler på sådanne hindringer kan nævnes:
mobilisering, krig, blokade, strejke, oprør, konflikter på
arbejdsmarkedet, energikrise, maskinskade, brand, epidemier,
statsindgreb, herunder nægtelse af eksport-/importbevilling
samt indførelse af deponeringsordninger. Specielt nævnes at
denne bestemmelse også omfatter den situation, at Samson
Enviro ikke kan skaffe normalt egnede transportmuligheder.
KØBERS beføjelser i tilfælde af SAMSON's mislighold
I tilfælde af misligholdelse fra SAMSON 's, er køber ikke
berettiget til at hæve handelen, men kan alene kræve
omlevering eller i tilfælde af kvantitetsmangler, efterlevering.
Dog er er køber berettiget til at hæve handelen, der som det
er umuligt forSAMSON at foretage levering indenfor rimelig
tid. Køber kan eventuelt kræve erstatning jfr. nedenstående.
Ved fejl og mangler kan køber alene kræve erstatning for den
leverede ydelses ringere værdi. Et eventuelt erstatningskrav
kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet.
PRODUKTANSVAR
SAMSON er kun ansvarlig for person eller tingskade, hvis det
bevises at skaden skyldes fejl, mangler eller forsømmelse
begået af Samson Enviro, eller andre denne er ansvarlig for.
Samson Enviro er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.
Samson Enviro er ikke ansvarlig for driftstab, tabt
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning
Samson Enviro måtte blive pålagt produktansvar over for
tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Samson Enviro
skadesløs i samme omfang som Samson Enviro er begrænset
efter de ovenfor anførte.
REKLAMATION

Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler
fastholdes uanset indholdet af det aftalte ejendomsforbehold.

Reklamation skal ske skriftligt
varens/ydelsens modtagelse.

og

senest

8

dage

fra

Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger
berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra
køberen.

VÆRNETING & LOVVALG
Enhver tvist der måtte opstå kan kun indbringes for Sø- og
Handelsretten i København og med anvendelse af dansk ret.

Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan
tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige
om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers
manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers
eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine
betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre
ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.
Ved salg til private forudsættes købesummen erlagt senest ved
varens overgivelse til køberen.

FORBEHOLD
SAMSON tager
forbehold
for
trykfejl,
billedafvigelser,
prisstigninger og afgiftsændringer indeholdt i prislister,
website eller lign. materiale.

