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Denne ordre bliver udført efter vores almindelige
forretningsbetingelser.

Patient har ingen tid

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for DD Dental GmbH
§ 1 Generelt / Gyldighedsområde

§ 6 Forsendelse, risikoovergang

1. For ordrer afgivet til DD Dental GmbH gælder nedenstående almindelige
salgs- og leveringsbetingelser.

1. Samtidigt med overgivelse hhv. udlevering til speditør, fragtfører eller de
personer eller institutioner, som er tiltænkt at udføre forsendelsen, overgår
risikoen for hændelig bortkomst og hændelig forringelse af tandprotesen til
køber.

2. Selv med kendskab hertil bliver afvigende, modstridende eller supplerende
salgs- og leveringsbetingelser ikke bestanddel af kontrakten uden udtrykkeligt,
skriftligt samtykke.
§ 2 Indgåelse af kontrakt
1. Køber er bekendt med, at de af sælger leverede produkter som regel er
fremstillet i udlandet, så længe ingen anden udtrykkelig aftale træffes. De
leverede produkter svarer til den tyske kvalitetsstandard.
2. De i prisoverslagene/tilbuddene nævnte priser er uden forbindende. Tilgrundliggende herfor er de gyldige indkøbspriser på udstedelsesdagen. Eventuelle omkostningsstigninger for de fornødne materialer (keramik, ædelmetal
etc.) mellem prisoverslag/tilbud og leveringstidspunkt kan sælger videregive
til køber. Med en sådan prisforhøjelse af prisoverslag/tilbud op til 10 % erklærer køber sig indforstået, uden at han skal informeres særskilt herom. Ved
en forhøjelse over 10 % informerer sælger køber med angivelse af begrundelse og med henvisning til, at købers tavshed betragtes som accept. Køber
er berettiget til at bestride prisforhøjelsen inden for 10 dage fra modtagelsen
af informationsskrivelsen. Herefter gælder den forhøjede pris for accepteret.
3. Prisoverslag/tilbud beror på et skøn af den fornødne ædelmetalmængde.
Da denne kan variere alt efter patientens tandstruktur, drejer det sig om ca.angivelser.
4. Kvaliteten af de af køber indsendte modeller og aftryk har afgørende betydning for pasformen i munden. Arbejdsbilag, som forekommer mangelfulde, kan sælger efter aftale med køber returnere til ham.
§ 3 Ejendomsforbehold
1. Det solgte forbliver sælgers ejendom indtil alle fordringer for den løbende
handel er betalt.
2. Køber er berettiget til at anvende varen ved behandling. Han overdrager
dog allerede på nuværende tidspunkt alle fordringer svarende til fakturabeløbet, som opstår i forbindelse med behandlingen under anvendelse af varen,
til sælger. Køber accepterer hermed overdragelsen. Køber forbliver også efter
overdragelsen bemyndiget til inddrivelse af fordringen. Sælger forbeholder
sig dog ret til selv at inddrive fordringen, så snart køber kommer i restance
hos ham.
§ 4 Leveringstid
Den angivne leveringsfrist er uforbindende. Sælgers levering gælder alene
som forsinket, hvis der efter udløb af leveringsfristen forgæves er forløbet en
af sælger fastsat ekstrafrist på mindst to uger.
§ 5 Betaling
1. Sælger fakturerer sin pågældende vederlagsfordring ved levering af varen.
De enkelte fakturaer er straks forfaldne. Sælger udsteder månedligt til månedens slutning en totaloversigt, hvis totalbeløb skal erlægges senest 30 dage
fra modtagelse for at undgå restance. Ved modtagelse af totalbeløbet inden
10 dage fra totaloversigtens udstedelsesdato giver sælger 2 % kontantrabat,
som han godskriver køber med den næste månedsregning; i dette tilfælde
gives der udsættelse for beløbene i de enkelte fakturaer. Derimod kommer
køber i restance ved uudnyttet udløb af betalingsfristen på totaloversigten.
2. Under restancen er køber forpligtet til at forrente gælden med 8 procentpoint p.a. over basisrenten. Der forbeholdes ret til fremsættelse af krav om en
højere skadesdækning i forbindelse med restancen.
3. Køber har alene krav på modregning, hvis modkravene er ubestridte, fastslået som retsgyldige eller klar til afgørelse. Det samme gælder for udøvelsen
af tilbageholdelsesret. Tilbageholdelsesret kan i øvrigt kun udøves, hvis modkravet beror på det samme kontraktforhold.
4. Under overholdelse af hemmeligholdelses- og databeskyttelsesregler forbeholder sælger sig ret til at overdrage sine fordringer over for køber til et
factoringselskab, der træder i sælgers sted som fordringshaver. Efter orientering af køber om en sådan overdragelse er denne forpligtet til at betale
de udestående fakturabeløb til factoringselskabet. Ydede kontantrabatter
berøres ikke af overdragelsen.

2. Overgivelsen anses for gennemført på trods af, at køber er kommet bagud
for så vidt angår overtagelsen.
3. Principielt sendes tandprotesen inden for Danmarks grænser for købers
regning.
§ 7 Ansvar
1. Sælger yder garanti for mangler ved varen efter eget valg ved udbedring
eller omlevering.
Slår efteropfyldelsen fejl kan køber efter eget valg principielt kræve nedsat
vederlag (reduktion) eller annullering af kontrakten (ophævelse).
2. Ved en blot ubetydelig kontraktstridighed, især ved blot ubetydelige mangler, tilkommer der dog køber ingen tilbagetrædelsesret.
3. Køber er forpligtet til skriftligt at fremsætte åbenlyse mangler inden for en
frist på 2 uger efter modtagelse af tandprotesen; i modsat fald er fremsættelse af mangelsbeføjelser udelukket. Ved unøjagtigheder i tilpasningen skal
reklamationen foregå ved fremlæggelse af de oprindelige modeller; nye aftryk
skal vedlægges hhv. eftersendes omgående. For overholdelse af frist er den
rettidige afsendelse tilstrækkelig. Køber bærer den fulde bevisbyrde for samtlige fordringsbetingelser, især for selve manglen, for tidspunktet for konstatering af manglen og for reklamationens rettidighed.
4. Såfremt kunden pga. en mangel vælger at træde tilbage fra kontrakten
efter fejlslagen efteropfyldelse, tilkommer der ham ikke tillige et erstatningskrav.
5. Sælgers ansvar for let uagtsom forsømmelighed begrænser sig iht. varens
art til den forudsigelige, kontrakttypiske, umiddelbare skade. Dette gælder
ligeledes ved legale repræsentanters eller medhjælperes let uagtsomme
forsømmeligheder. Et ansvar ved let uagtsom forsømmelighed af uvæsentlige
kontraktforpligtelser eksisterer ikke. Den ovennævnte ansvarsbegrænsning
vedrører ikke købers krav vedr. produktansvar. Endvidere gælder ansvarsbegrænsningerne ikke ved tilregnelig legemsbeskadigelse og sundhedsskade
eller tab af liv.
6. Ansvar for mangler, som opstår på grund af fejlagtige modeller eller aftryk
fra køber, er udelukket.
7. Ud over den lovmæssige forældelsesfrist for mangelsbeføjelser giver sælger
5 års garanti på de leverede produkter fra fakturadatoen for tandprotesen.
Principielt er det aftalt, at alene producentens produktbeskrivelse gælder for
tandprotesens beskaffenhed. Offentlige tilkendegivelser, anprisninger eller reklamering udgør desuden ingen kontraktmæssig beskaffenhedsangivelse af
tandprotesen.
§ 8 Standpunkt vedr. materiale og tilbehørsdele
1. Materialer (ædelmetal, tænder etc.) eller tilbehørsdele (færdige dele, f.eks.
attachments, led, etc.) modtaget fra køber, kan pålægges et kotumemæssigt
bearbejdelsestillæg. Mangler på grundlag af fejlbehæftede materialer eller tilbehørsdele modtaget fra køber er ikke for sælgers regning.
2. Sælger hæfter for opbevaring af materialer eller tilbehørsdele modtaget fra
køber med den omhu, som han benytter i egne anliggender.
§ 9 Afsluttende bestemmelser
1. Der gælder tysk ret. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse.
2. Værneting for alle tvister, som måtte opstå af nærværende kontrakt, er
sælgers hjemsted, Flensborg.
3. Såfremt enkelte bestemmelser i kontrakten, inkl. nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser skulle være eller blive ugyldige, berøres
de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Den helt eller delvist ugyldige
forskrift skal erstattes af en forskrift, hvis forretningsmæssige resultat kommer
tættest muligt på den ugyldige forskrift.

