
 
GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER for salg af 01.01.2012.  
Nedenstående betingelser vil være gældende for alle salgs leverancer fra Copenhagen Light Production A/S, medmindre anden skriftlig 
aftale foreligger, der fraviger disse betingelser.  
 
PRISER: 
Alle oplyste priser gælder ab lager, ekskl. moms og evt. afgifter. Copenhagen Light Production A/S forbeholder sig ret til ændring af priser og 
rabatter uden forudgående varsel.  
 
TILBUD:  
Ethvert tilbud er gældende så længe lager haves dog max. 30 dage.  
 
OPHAVSRET: 
Copenhagen Light Production A/S har den fulde ophavsret til fabrikerede produkter disse produkter må ikke kopieres. 
 
EJENDOMSFORBEHOLD: 
Hele leverancen forbliver Copenhagen Light Production A/S ejendom til det fulde skyldige beløb er betalt 
Copenhagen Light Production A/S kan afhente hele sin leverance hvis hele eller dele af det skyldige beløb ikke er betalt efter påmindelse 
herom. 
  
LEVERING:  
Lagervarer leveres omgående fra lager. For varer der ikke er på lager, eller skal fabrikeres må leveringstid påregnes. Al transport sker på 
købers regning og risiko. 
  
REKLAMATION:  
Evt. reklamation skal ske omgående skriftligt ved modtagelsen af leverancen. Reklameres der ikke rettidigt, er køber afskåret fra at gøre 
mangelindsigelser gældende.  
 
BETALING, RENTER OG GEBYRER:  
Betalings betingelser aftales individuelt, kredit ydes efter vurdering. Betaling kan med frigørende virkning kun indbetales på konto i SydBank 
på reg.nr.:6818 konto 0001077790. Ved for sen betaling ophæves evt. ydede rabatter  der påløber 2% i rente pr. påbegyndt måned, samt 
gebyr på 150,- kr. pr. påmindelse samt udgifter til inddrivelse af skyldige beløb mod tagne beløb dækker i første omgang renter, 
gebyrer, rykkere og inkasso, ved for sen betaling d ækker køber endvidere udgifter til rykkere samt ink asso. 
  
GARANTI:  
Copenhagen Light Production A/S yder 6 mdrs. garanti fra fakturadato på hardware/materiel. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. 
Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb, kan Copenhagen Light Production A/S ikke gøres ansvarlig for denne. 
Garantien bortfalder, hvis fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af uautoriseret reparation eller brug. Garantien omfatter ikke 
rensning og justering af apparater som følge af almindelig brug. 
Der ydes ikke garanti på brugte varer.  
 
RETURNERING AF VARER:  
Returnering af varer accepteres kun efter skriftlig accept fra Copenhagen Light Production A/S. Der oplyses fra Copenhagen Light 
Production A/S et retur nummer, som skal påføres varen ved returnering. Ikke accepterede retursendinger vil blive sendt tilbage til afsender 
for dennes regning, eller modtagelse vil blive nægtet. For varer, der returneres uden brugsanvisning, original emballage eller på anden måde 
end leveret, beregnes et gebyr på minimum 10% af varens værdi. Ved enhver returnering af varer skal fakturakopi medfølge. Skaffevarer 
samr fremstillede tages ikke retur. 
 
ANSVAR:  
I det omfang Copenhagen Light Production A/S er ansvarlig over for køber, er Copenhagen Light Production A/S ansvar begrænset til det 
direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, 
installationsomkostninger m.v. Copenhagen Light Production A/S påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold over for 
tredjemand.  
  
FORCE MAJEURE:  
Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, 
strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Copenhagen Light Production A/S eller leverandørers 
produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser 
Copenhagen Light Production A/S muligheder for at levere. Copenhagen Light Production A/S har i tilfælde af force majeure valget imellem 
at hæve handelen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Copenhagen 
Light Production A/S er i tilfælde af force majeure uden ansvar for tab af enhver art hos køberen som følge af manglende levering.  
 
FORBEHOLD:  
Der tages forbehold for trykfejl i kataloger, prislister, hjemmesider og tilbud m.v. Copenhagen Light Production A/S forbeholder sig ret til 
ændringer af produkter og produktspecifikationer uden forudgående varsel. 
 
TVISTER:  
Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, indbringes efter Copenhagen Light Production A/S valg enten for Sø & Handelsretten i 
København eller for voldgift i København. Alle tvister afgøres efter dansk ret. 
 


