Salgs- og leveringsbetingelser for Dyhre Cycling – Levering af Pump Track
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder medmindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne er udleveret
sammen med fremsendelse af tilbud eller udleveret ved indgåelse af aftale, og salgs- og leveringsbetingelserne anses
som en del af aftalen.
Priser
Alle priser er nutidspriser. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger, herunder stigninger i
leverandøromkostninger.
Tilbud/ordrebekræftelse
Tilbud afgivet fra Dyhre Cycling er gældende 30 dage fra tilbuddets datering med mindre andet er aftalt. Herefter er tilbuddet
bortfaldet.
Når tilbuddet accepteres skal dette ske skriftligt, og accepten er bindende når den er kommet frem til Dyhre Cycling. Produkter
er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde, og efter skriftlig aftale, være muligt at aflyse eller ændre ordrer.
Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt.
Der kan ved salg og levering til private, foreninger uden CVR nummer, samt ved køb af specialvarer kræves forudgående
betaling eller sikkerhed for betaling.
Ved manglende rettidig betaling pålægges kr. 100 ved rykkerskrivelser. Der kræves sædvanlig morarente i forbrugerforhold.
Ved salg til erhvervsdrivende tillægges rente 2% pr. løbende måned ved forsinket betaling.
Ejendomsforhold
Det solgte forbliver Dyhre Cycling’s ejendom indtil det fulde beløb er betalt.
Levering
Ved samlet ordre over kr. 25.000,- inkl. moms leveres fragtfrit op til 100 km fra Taulov. Hvis betingelserne for fragtfri levering
ikke er opfyldt, kan der indgås aftale om levering mod betaling, eller aftale om levering på Dyhre Cyclings adresse.
Al levering skal kunne foregå på kørefast underlag med 3500kg vogntog og 2,2m bred trailer.
Dyhre Cycling vil typisk stå for levering og opstilling af Pumptrack Hvis Dyhre Cykling står for levering, tilbydes gratis opstilling
af Pumptracken på fast jævnt underlag, hvilket betyder en opklodsning på max 3cm. Er der behov for yderligere opklodsning
skal dette aftales og godkendes inden levering, og kan indebære ekstraomkostninger.
Hvis varen leveres til købers adresse af Dyhre Cycling, uanset om dette sker fragtfrit eller mod betaling, overgår enhver risiko
for varen til køber ved levering.
Hvis Køber vælger at afhente varen på sælgers adresse, overgår enhver risiko for varen til køber, når varen i henhold til aftalen
er stillet klar til levering.
Forsinkelse
Dyhre Cycling gør selvfølgelig altid sit yderste for at levering sker til aftalt tid. Der kan dog opstå forhold uden for vores kontrol,
og skulle levering være umuligt helt eller delvist på grund af force majeure, er Dyhre Cycling uden ansvar for ethvert tab, som
måtte opstå som følge af forsinkelse, herunder driftstab.
Under force majeure og leveringsvanskeligheder i øvrigt i denne bestemmelse, hører bl.a. usædvanlige eller pludselige
vejrforhold, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler
eller andre ydre omstændigheder som påvirker leveringen.
Transportskader
Når Dyhre Cycling står for levering, skal transportskader omgående påtales overfor fragtmanden eller postvæsnet og køber skal
straks give Dyhre Cycling besked om transportskaden.
Er det på forhånd aftalt, at varen må stilles uden kvittering af fragtmanden, er Dyhre Cycling uden risiko, hvis varen skulle
forsvinde eller være beskadiget.

Returnering
Der ydes ikke retur- eller fortrydelsesret. Returnering af varer kan kun finde sted, hvis dette er forudgående skriftligt aftalt.
Reklamationer og mangler
Køber har pligt til efter levering straks at undersøge det solgte, og køber skal skriftligt reklamere inden 7 dage efter modtagelsen
af det solgte, hvis køber mener, at der er mangler ved det solgte. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre mangler
gældende.
Hvis der konstateres en mangel på et leveret produkt, er Dyhre Cycling alene ansvarlig for selve manglen, og køber kan alene
kræveudbedring, forholdsmæssigt afslag eller kræve omlevering efter købelovens regler.
Dyhre Cycling er ikke ansvarlig for evt. indirekte tab eller afledede tab, herunder driftstab, eller andre krav fra en evt.
tredjemand.
Garanti 	
  
Dyhre Cycling giver 2 års garanti på alle fabrikationsdele. Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til
montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk. Ved reklamation reparerer eller sender Dyhre Cycling nye reservedele
vederlagsfrit i garantiperioden.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles
skriftligt til Dyhre Cycling. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles
skriftligt til Dyhre Cycling, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Dyhre Cycling de oplysninger om en meddelt
fejl eller mangel, som Dyhre Cycling beder om.
Service
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør minimum hver 12. måned gennemgås og kontrolleres i henhold til
brugervejledning.
Produktansvar
For skade på person eller ting, der er en følge af defekt ved leverede produkter, hæfter Dyhre Cycling kun i det omfang dette
følger af ufravigelig lovgivning. Dyhre Cycling påtager sig dog intet ansvar for tab som skyldes driftstab, tidstab, avancetab eller
andet indirekte tab.
Produkter
Dyhre Cycling udvikler løbende produkterne for at være på forkant med udviklingen. Derfor tages forbehold for ændring af
modeller, sortiment, farver og priser, som er i vore kataloger og hjemmesider.
Værneting og lovvalg:
Enhver tvist skal først søges løst ved mediation. Mediator udpeges gennem Danske Mediatoradvokater. Såfremt tvisten ikke
løses ved mediation, skal sagen indbringes for retten i Kolding og efter dansk rets almindelige regler.
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