
Anvendelse og gyldighed.
Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er 
indgået. Enhver afvigelse herfra som måtte være anført i købers ordre el. Lign. Betrages som ugyldig, såfremt ingen 
anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side

Tilbud.
Skriftlig tilbud fra sælger er såfremt intet andet er anført gældende en måned fra tilbudsdato.
Købers accept af tilbuddet skal være sælger I hænde inden acceptfristens udløb.

Annullering og ændringer.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter godkendelse fra sælger og skal foretages efter en for sælger 
rimelig frist. Sælger har ingen ansvar for evt.- omkostninger ved annullering. Ved annullering af igangværende ordrer, 
betales alle påbegyndte omkostninger af køber.
Leveringstiden skal være noteret som fast på ordrebekræftelsen for at berettige til annullering på grund af for sent 
leverede ordrer.

Betaling.
Betaling skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. For privatkunder gælder at der inden arbejdets 
påbegyndelse betales et depositun på 50% af arbejdets forventede pris. Restbeløbet forfalder til betaling ved levering 
med mindre at andet er aftalt.
Sælger forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfæølde af, at sælger kommer i besiddelse af 
oplysninger som viser at købers betalingsevne er svækket. Der påløber efter forfaldsdag rente 2% pr måned af det 
skyldige beløb.

Ejendomsforbehold.
Kalechemanden.dk har ejendomsforbehold i det solgte indtil hele købesummen er betalt.

Modeller /værktøjer.
Såfremt der til brug for produktionen må tilvirkes modeller, vil disse modelomkostninger blive debiteret køber. Modelle
er konstrueret som en del af sælgersudstyr og er sælgers ejendom.
Debiterede modelomkostninger er kun en del af de totale omkoistninger ved fremstilling og vedligeholdelse af 
modeller.

Levering.
Levering sker hvor andet ikke er aftalt ab fabrik. Ved forsendelse overgår ansvaret for elveranven til kunden ved 
afhentning af fragtfører.

Force Majeure.
Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, 
som sælger er uden indflydelse på, herundre manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre 
leveringshindringer, herunder Force Majeure.

Garanti.

kalechemanden.dk yder 3 års garanti på produktions- og materialefejl.
På kalechedugen yder producenterne 5 års garanti.
kalechemanden.dk yder endvidere 100% garanti på egne konstruktioner, det vil sige at hvis det ikke er muligt at rette en
eventuel konstruktionsfejl får kunden en ny kaleche uden beregning. Dette gælder i hele kalechens levetid.
Garantierne omfatter ikke mangler som har forbindelse med en af køberen forlangt konstruktion. Ved garantireparation 
skal den af garantien omfattede del indleveres på mit værksted.
kalechemanden.dk hæfter ikke for omkostninger ved reparationer, foretaget andetsteds uden sælgers skriftlige 
samtykke. 
Angreb af skimmelsvamp, misvedligeholdelse og slitage på grund af vind og vejr er ikke dækket af garantien.

Produktansvar / forsikring.
Kalechemanden.dk er dækket af standard produktansvarsforsikring.
Varer indleveret til reparation kan ikke garanteres dækket gennem vor løsøreforsikring.
Kalecher, både og bådmotorer der opbevares eller henstår på vor ejendom er ikke dækket af vores forsikring.

Værneting.
Enhver tvist, som måtte opstå, skal afgøres ved retten i Odense, Danmark.


