ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1
1.1

Anvendelsesområde
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Vilkårene”) gælder for salg,
monterings- og reparationsydelser, som leveres eller udføres af OldTimer A/S, CVR-nr.
36 47 00 11, Fabrikvej 19B, 8800 Viborg, Telefon: 22 38 45 77, email: glas@oldtimer.dk
(”OldTimer”) for enhver kunde (”Kunden”) (OldTimer og Kunden benævnes samlet
”Parterne”), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt og skriftligt accepteret af begge
Parter.

1.2

Kundens angivelse af særlige vilkår i korrespondance, ordrer mv. anses ikke som
fravigelse af Vilkårene, medmindre OldTimer skriftligt har accepteret disse vilkår.

2
2.1

Priser og betalingsbetingelser
Priser på ruder (både Serieruder som defineret under punkt 3.1, og Specialruder)
fastsættes af OldTimer, og er gyldige i 3 uger efter kunden er oplyst om prisen skriftligt.
Efter 3 uger forbeholder OldTimer sig retten til at ændre prisen, hvis Oldtimer finder det
aktuelt i forhold til markedets udvikling.

2.2

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne, er betalingsbetingelserne ”netto
kontant” ved modtagelse af faktura fra OldTimer.

2.3

For OldTimers kontokunder, som er kunder med aftale, er betalingsbetingelsen ”netto
kontant 14 dage” fra modtagelse af faktura fra OldTimer.

2.4

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opkræve et depositum fra Kunden.
Eksempelvis hvis der er tale om Specialruder (som defineret under punkt 3.2.1 nedenfor),
der først skal spores i udlandet og transporteres til OldTimer. Dette aftales i alle tilfælde
mellem Parterne forud for Kundens ordreafgivelse. Eventuelt depositum opkrævet af
OldTimer fra Kunden i forbindelse med sporingen tilbagebetales hurtigst muligt til
Kunden efter nærmere aftale mellem Parterne.

2.5

Ved sporing af Specialruder i Danmark eller udlandet fra OldTimers side, opkræves et
gebyr på kr. 450,- ekskl. moms/kr. 562,50.- inkl. moms . Gebyret forfalder til betaling
også selvom sporingen af Specialruden måtte ende resultatløs.

2.6

Ved levering af ruder (både Serieruder som defineret under punkt 3.1, og Specialruder)
fra OldTimer tillægges altid fragt til Kundens adresse. Prisen for fragt oplyses på
Kundens ordrebekræftelse.

2.7

Hvis en Kunde, der er forbruger, udnytter sin fortrydelsesret efter et køb, eller hvis en
Kunde ophæver købet som følge af væsentlig misligholdelse fra OldTimers side, skal
Kunden i alle tilfælde betale udgifterne til en forsvarlig tilbagelevering af den
pågældende rude til OldTimer.

Side 2

2.8

I tilfælde af Kundens forsinkede betaling er Kunden forpligtet til at betale morarenter på
2% i rente pr. måned efter forfaldstidspunktet. Ved Kundens manglende betaling er
OldTimer berettiget til at standse alle leverancer af ordrer indgået fra Kunden indtil
ethvert skyldigt beløb er betalt.

3
3.1
3.1.1

Køb og levering Serie- og Specialruder
Køb og levering af Serieruder:
Medmindre andet er angivet, gælder ved salg og levering af almindelige
serieproducerede ruder (”Serieruder”) gælder de almindelige regler i købeloven. For
erhvervsdrivende Kunder finder undtagelserne i punkt 10 dog anvendelse.

3.2
3.2.1

Køb og levering af Specialruder:
OldTimer er specialiserede i at fremskaffe og spore specialruder i hele verden. Disse
ruder er derfor sjældent lagerførte, og der er tale om ældre brugte genstande, der kun
findes i ét eller meget få eksemplarer, der er vanskelige at fremskaffe (”Specialruder”).

3.2.2

Hvis der er tale om køb eller bestilling af en sådan Specialrude, kan Kunden ved en
totalskade på Specialruden under transport ikke kræve, at OldTimer skal erstatte
Specialruden med en anden tilsvarende Specialrude, da dette enten ikke er muligt for
OldTimer, fordi der er tale om en individuel og særlig genstand, eller fordi det vil være
uforholdsmæssigt byrdefuldt for OldTimer. I disse tilfælde kan Kunden alene kræve
købesummen for den pågældende Specialrude tilbage.

3.2.3

Der tages forbehold for almindeligt slid og ælde samt mindre fejl og mangler på
Specialruder, herunder mindre skader, der måtte være opstået under transport. Dette
skyldes, at Specialruderne er brugte genstande, og som hjemtages uden at OldTimer har
haft mulighed for en forudgående besigtigelse. I disse tilfælde kan Kunden derfor alene
kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen for Specialruden.

3.2.4

Der henvises i øvrigt til købelovens regler for køb og levering af bestemte genstande.

4
4.1

Montering af Serie- og Specialruder
Såfremt OldTimer skal forestå montering af en Serie- eller Specialrude, anses dette som
en selvstændig serviceydelse, der opkræves selvstændig betaling for ud over sporing og
salg af selve ruden.

4.2

OldTimer påtager sig i denne forbindelse intet ansvar for ruden under monteringen og
indtil levering sker til Kunden, medmindre dette skyldes OldTimers fejl eller
forsømmelse under monteringen.

4.3

OldTimer bemærker, at succesfuld montering af enhver type rude afhænger af bilens
beskaffenhed. Der tages derfor forbehold for, at bilen er i normal og forsvarlig stand.
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4.4

Hvis det viser sig under monteringen, at der er forhold eller elementer, der medfører
ekstraarbejde og/eller øger risikoen for fejlmontering – såsom rust i rudekarmen, eller
dele på bilen, der ikke lader sig adskille på sædvanlig vis – skal OldTimer hurtigst muligt
kontakte Kunden og informere herom. Eventuelle ekstra omkostninger i den forbindelse
pålægges Kunden. OldTimer ApS påtager sig i øvrigt intet ansvar for enhver form for
skade grundet bilens beskaffenhed.

5
5.1

Fortrydelsesret
Skal OldTimer forestå montering af den købte rude, såvel Specialruder som Serieruder,
bortfalder fortrydelsesretten for Kunder, der er forbrugere, når monteringen heraf er
færdiggjort.

6
6.1

Ansvarsbegrænsning
OldTimer er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder, men ikke
begrænset til drifts- og avancetab og følgeomkostninger i øvrigt, uanset om kravet er
opstået som følge af forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis. Dette
gælder dog ikke, hvis OldTimer har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

6.2

OldTimer er ikke ansvarlig for genstande, der opbevares i køretøjet, medmindre de efter
aftale er overgivet til Oldtimers forvaring. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav
gældende for disse genstande, medmindre skaden er forårsaget ved forsæt eller grov
uagtsomhed fra OldTimers side.

6.3

Ethvert ansvar for OldTimer er i øvrigt begrænset til købesummen for ordren.

7
7.1

Produktansvar
OldTimer er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om produktansvar og
har en produktansvarsforsikring i forsikringsselskabet Tryg.

8
8.1

Force Majeure
Oldtimer A/S er uden ansvar for manglende opfyldelse af OldTimers forpligtelser i
henhold til tilbud eller ordrer, hvor OldTimer deltager, når den manglende opfyldelse
skyldes Force Majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, terrorisme, indre
uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller
lockout hos OldTimer eller dennes kontrahenter, uanset årsagen hertil, eksport- eller
importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, maskinnedbrud,
sabotage, hærværk, mangel på arbejdskraft, råvarer eller energi eller andre forhold,
som er uden for OldTimers rimelige kontrol, og som er egnet til at hindre OldTimer i
opfyldelsen.

8.2

Ovennævnte force majeure-klausul er gældende, uanset om opfyldelseshindringerne
berører OldTimer eller en af OldTimer udpeget underleverandør eller transportør.

9
9.1

Reklamation
Hvor intet andet er anført eller aftalt ydes der reklamationsret efter købelovens regler.

10

Særlige vilkår for erhvervsdrivende Kunder
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10.1

Disse Vilkår gælder for både erhvervsdrivende Kunder såvel som for Kunder, der er
forbrugere. Dog gælder følgende modifikationer for erhvervsdrivende Kunder:

10.1.1

Angivne priser er eksklusive moms og eventuelt lokale afgifter og skatter.

10.1.2

Alle ruder der sælges til erhvervsdrivende Kunder leveres ”ab fabrik”.

10.1.3

Alle Specialruder købes som de er og forefindes.

10.1.4

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt. Medmindre OldTimer
skriftligt har ydet garanti for levering til et bestemt tidspunkt, påtager OldTimer sig ikke
erstatningsansvar for forsinkelser. Finder OldTimer at der ikke kan leveres i rette tid,
eller må forsinkelse fra OldTimers side anses for sandsynlig, skal OldTimer uden
ugrundet ophold give Kunden skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til
forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted.
Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 8
udgør en ansvarsfrihedsgrund, eller skyldes Kundens handling eller undladelse,
forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes
rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter
udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid. Kunden kan ikke gøre erstatningsansvar
gældende på grund af forsinkelse hos OldTimer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

10.1.5

Der ydes ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende Kunder.

11
11.1

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem Parterne, der udspringer af disse Vilkår, skal afgøres ved Retten i
Viborg som første instans.

11.2

Dansk ret finder anvendelse (dog med undtagelse af lovvalgsregler).

11.3

Ugyldighed eller tilsidesættelse af én eller flere af ovennævnte bestemmelser i Vilkårene
berører ikke gyldigheden af øvrige bestemmelser i Vilkårene.
***
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