3M SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr.

1. februar 2012 kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt 3M og køber imellem.

1.

TILBUD/AFTALER
Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudets datering, medmindre andet er angivet.
Aftaler er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra 3M. Dette gælder dog ikke for ordrer, som kan bekræftes mundtligt.

2.

PRISER
Alle opgivne priser er ekskl. moms, skatter og afgifter.
Såfremt 3M's omkostninger forøges som følge af stigning i arbejdsløn, fragter, forsikringspræmier, told, afgifter, skatter, valutakurser eller andre forhold,
som ligger uden for 3M's indflydelse, forbeholder 3M sig ret til at regulere priserne til dækning heraf uden forudgående varsel.
Udsendte prislister vil ikke automatisk blive erstattet af eventuelle nye versioner. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende priser.

3.

ORDRER
3M forbeholder sig ret til at levere i samme kvantum/emballagestørrelse, hvori 3M modtager varer fra sine leverandører.
Varer, omfattet af reglerne for transport af farligt gods, sælges og leveres altid i UN godkendte emballager.
Ordrer under kr. 3.500,00 pålægges et ekspeditions- og forsendelsesgebyr på kr. 300,00 eksklusive moms.

4.

LEVERINGSTIDSPUNKT
Ved ordreafgivelse eller ved ordrebekræftelse aftales, hvilken dato ordren skal leveres på kundens adresse. Aftales der ikke specifik leveringsdato, følges
3M’s generelle leveringstider. Er der tale om varer, der er specialfremstillet eller særligt hjemtaget til køber eller ikke-lagervarer, anses leveringstidspunktet
som omtrentligt. 3M forbeholder sig således ret til at udskyde leveringen.

5.

FORSENDELSE
Leverancer i Danmark forsendes DDP (Delivery Duty Paid) ifølge Incoterms 2010. D.v.s. at fragt og forsikring betales af 3M til risikoovergang finder sted
på leveringsstedet.
Leverancer til Færøerne, Grønland og Island forsendes FOB dansk havn (Free On Board) ifølge Incoterms 2010. 3M træffer beslutning om
forsendelsesmåden for varer.

6.

BETALING
3M's betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato under forudsætning af tilfredsstillende kreditoplysninger.
Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en månedlig rente på 1,5% fra forfaldstidspunktet indtil betaling finder sted. Ved rettidig betaling forstås at 3M
har modtaget betalingen på forfaldsdagen.

7.

ELEKTRONISKE DOKUMENTER
3M fremsender elektroniske dokumenter i pdf-format. Følgende dokumenter er omfattet: Ordrebekræftelser, følgesedler, fakturaer samt MSDS
(leverandørbrugsanvisninger)

8.

REKLAMATION
Finder køber, at der er transportskade på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler
det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre et begrundet forbehold til transportøren på fragtbrevet og efterfølgende at gøre erstatningskrav
skriftligt gældende overfor 3M. Sådanne krav kan ikke gøres gældende overfor 3M, medmindre 3M påviseligt er ansvarlig for manglende kvantum. Såfremt
køber mener, der er mangler ved de leverede varer, må reklamation fremsættes straks efter det tidspunkt, hvor det er muligt at konstatere manglen.
Transportskader eller manglende varer, reklameret efter 14 dage regnet fra modtagelsesdatoen, accepteres ikke.

9.

RETURNERING
Eventuel returnering af varer kan kun finde sted efter skriftlig accept fra 3M. Der fratrækkes 10 % af krediteringen, dog minimum kr. 1.000,00 eksklusive
moms ved returnering af varer, hvor 3M ikke kan tilskrives en evt. fejl. Varer skal returneres i ubrugt og mangelfri stand, i original emballage. Varer, der er
specialfremstillet, særligt hjemtaget til køber eller ikke-lagervarer modtages ikke retur. 3M påtager sig intet ansvar for ikke accepterede returneringer.

10.

VARENS ANVENDELSE
I forbindelse med salg af produkter er køberen, via datablade eller på anden måde, gjort bekendt med produktets rette brug og egenskaber i et omfang, der
giver køberen mulighed for at vurdere produktets anvendelighed. Udleverede brochurer eller datablade vil ikke automatisk blive erstattet af nye versioner.
Før brug må køber selv afgøre om produktet er egnet til den påtænkte opgave og køber bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar ved brug af produktet.
Det påhviler køberen i tilfælde af videresalg at videregive de modtagne oplysninger.

11.

ANSVAR
3M er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. 3M er ikke ansvarlig for mangler ved varer, der er specialfremstillet
eller særligt hjemtaget til køber, når disse skyldes købers fejlagtige eller ufuldstændige instrukser vedrørende varen og dens udformning. 3M er kun
ansvarlig for personskade, når det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos 3M. 3M er ikke i øvrigt ansvarlig for produktansvar, herunder
for skade på fast ejendom, løsøre, eller produkter fremstillet af køber.
Det kan før leverancen aftales, at Boligministeriets "Almindelige betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed", AB92 afsnit C, § 10 stk. 4, skal
være gældende for leverancen, dog at henvisningen til AB92 afsnit C, § 36, ikke skal være gældende.
For alle leverancer gælder, at ethvert ansvar for 3M bortfalder, medmindre køber og/eller senere omsætningsled beviseligt har opbevaret, behandlet og
anvendt de leverede varer i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse, gældende lovgivning, faglige standarder og 3M's anvisninger, således som
disse fremgår af emballage, brochure, datablade eller på anden måde.

12.

FORCE MAJEURE
Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det 3M for ethvert ansvar, og 3M forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere
aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure
henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af hvilken som helst art, mangel
på drivkraftmiddel eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for 3M's kontrol, og som påvirker 3M's muligheder for at opfylde sine
leveringsforpligtelser.

13.

LOVVALG OG VÆRNETING
Parterne forpligter sig til at søge eventuelle uoverensstemmelser løst ved forhandling. I mangel af mindelig løsning afgøres tvisten mellem 3M og køber
efter dansk ret med Glostrup Ret, som aftalt, første instans værneting.
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