
  Anitas Montage
  Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Ordrebekræftelse
Leveringstid  på  en  given  ordre  kan  først  bekræftes,  når  alle  disponerede  materialer  er  sikret  og  det  udarbejdede
produktionsgrundlag er godkendt af køber. 

2. Annullering eller flytning af ordre
Annullering eller flytning af en ordre er kun accepteret, når vor skriftlige accept foreligger. 
Følgeomkostninger  i  forbindelse  med annullering  eller  flytning  af  en  ordre  bliver  debiteret  køber;  dertil  hører  initial-  og
opstartsomkostninger og evt. ukurante materialer.  

3. Produktion ved lønarbejde
Overholdelse af leveringstid og pris fordrer manko- og fejlfri leverance til aftalt tid. Forsinket levering af materialer udskyder
leveringstiden forholdsmæssigt. 
Produktionen  kan  forceres  ved  overarbejde  mod  ekstra  betaling.  En  produktionsordre  skal  omfatte  en  godkendt
produktionsdokumentation  med angivet  styktal,  en  stykliste  og  en  komponentplaceringstegning.  Anitas  Montage’s  krav  til
leveret dokumentation til brug for fremstilling af produktionsgrundlag kan rekvireres. Anitas Montage påtager sig ikke ansvar
for fejl i leverede komponenter. 
I vor overslagspris forudsættes det, at alle kundens leverede materialer er på reel-tape med indløbstape eller på trays. Løse SMD-
komponenter  eller  afklip  fra  SMD-spoler  kan  ikke  bruges.  Hvis  løse  SMD-komponenter  leveres  og  skal  benyttes,  vil
ekstraarbejdet blive debiteret. Evt. hjælpematerialer er ikke medtaget i overslagsprisen.

4. Kontraktproduktion eller totalproduktion
Materialedisponering er underkastet vore leverandørers leveringsevne. Ved leveringsproblemer, informeres der straks om dette,
og der bliver gjort alt for at hjemtage materialer fra alternative leverandører eller fra skaffere, hvis det er lønsomt. 
Ved materialemangel kan konsekvensen blive forsinket levering og evt. større materialepris og dermed produktpris, men der
orienteres om dette i god tid. 
Såfremt den oprindelige leveringstid ønskes forkortet og alle materialer er til stede, kan produktionen muligvis forceres ved
overarbejde mod ekstra betaling af meromkostningerne.

5. Prototypemontage
Prototyper fremstilles billigst muligt, medmindre hurtig levering aftales i forbindelse med overarbejde (til forhøjet takst efter
regning.) På grund af flere ubekendte faktorer, må tilbud på prototyper tages med stort forbehold.

6. Prisændringer
Anitas Montage forbeholder sig ret til prisjustering, såfremt der sker ændringer i produktionsgrundlag efter igangsætning af
ordren. Ændringer i produktionsgrundlag efter igangsætning af ordren, medfører normalt ekstra omkostninger. 
Merarbejde  og  evt.  udlæg  på  hjemkøbte,  ikke  brugbare  og  dermed  ukurante  materialer  bliver  opgjort  og  videredebiteret.
Ukurante materialer, der opstår pga. styklisteændring leveres og faktureres. 

7. Levering 
Anitas Montage leverer i Danmark via Post Danmark eller fragtmand. Der debiteres fragtsats.  

8. Emballage. 
Emballage eller pakning i antistatiske poser er ikke inkluderet i overslagsprisen, medmindre dette er anført i tilbuddet.

9. Betalingsvilkår. 
8 dage netto kontant fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Der kan kræves forudbetaling eller sikkerhedsstillelse, hvis vore
finansielle partneres kreditvurdering fordrer dette. Ved overskridelse af betalingsfristen, tillægges 2 % pr.
påbegyndt måned. Tilbageholdelse af betaling eller modregning af påståede fordringer accepteres ikke, medmindre det er
anerkendt af Anitas Montage.

10. Forbehold. 
Anitas Montage påtager sig ikke ansvar for forsinkelser som følge af strejke, lockout, manglende materialer eller øvrige forhold
med karakter af force majeure, ej heller ansvar for driftstab, evt. mistet fortjeneste der måtte være, som følge af fejlbehæftede
komponenter, fabrikationsfejl, konstruktionsfejl eller manglende levering på grund af forsinkede materialeleverancer.
Det monterede produkt må kun anvendes til det formål det er designet til, intet andet.
Ved et eventuelt erstatningskrav kan beløbet aldrig overstige vores fortjeneste på opgaven.

11. Garanti. 
På totalproduktioner (med fuld materialedisponering) med test/afprøvning ydes der 12 måneders garanti på Workmanship og
materialer ab. fabrik. 
På lønarbejde eller på produktioner, hvor Anitas Montage slet ikke eller kun delvis leverer materialer, ydes der kun garanti på
Workmanship ab fabrik. 
Fejlmontering, der ikke skyldes mangelfuld eller forkert dokumentation, anerkendes og udbedres uden beregning i det omfang
det er muligt.

12. Returnering. 
Produktioner fremstillet efter ordre kan ikke returneres.

13. Reklamationer. 
Reklamationer over mangler, eller andre umiddelbart synlige fejl, skal ske umiddelbart efter levering.                            Rev.006
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