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Salgs- & Leveringsbetingelser
(forbrugerkøb)
Aftalegrundlaget:

Alle leverancer sker alene på grundlag af Wico Timbers generelle salgs- og leveringsbetingelser.
Hvis ikke andet er nævnt, så er Forbrugeraftaleloven og Købeloven gældende.
Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, brochurer, læggevejledning m.v. om
produktets egenskaber, anvendelse og andre tekniske data, vil I denne aftale, medmindre andet
udtrykkeligt er aftalt, være vejledende og gældende.
Fortrydelsesret:

For alle bestillingsvare, som skal produceres efter ordre, er bestillingen bindende for Køber dvs.
uden fortrydelsesret. For lagervare er der 14 dages fortrydelsesret på køb regnet fra den dag varen
modtages jvnf. Forbrugeraftaleloven §17. Fortrydes købet skal Køber selv foranstalte og betale
alle fragtomkostninger retur til Wico Timber ApS. Ved returnering skal varen være i samme
stand, som ved modtagelsen. For gulve, som er taget i brug (udpakket eller helt eller delvist
installeret) bortfalder fortrydelsesretten dog.
Reklamationsret:

Det påhviler Køber at foretage en varekontrol umiddelbart efter varens modtagelse og senest 8
dage efter varens modtagelsen at meddele Wico Timber om synlige fejl og mangler ved den
leverede vare, som køber har eller burde have konstanteret. Købers reklamationsret vedr. synlige
fejl og mangler bortfalder, når gulvet er installeret. Fejl og mangler, som vedrører gulvets
holdbarhed kan reklameres indtil 24 måneder efter varens modtagelse jvnf. Købeloven.
Produktansvar:

Wico Timbers ansvar dækker udelukkende direkte person- og tingskade, som beviseligt er opstået
som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Wico Timber er således uden ansvar for enhver
skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens
benyttelse på forkert underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed,
hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Wico Timber uden ethvert ansvar for utilstrækkelig
eller uhensigtsmæssig opbevaring.
Erstatningsansvar:

Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingskade begrænset til maksimalt at kunne udgøre
varens værdi inklusiv transportomkostninger, dog højst kr. 100.000,00. Denne erstatningsgrænse
gælder såvel overfor Køber som overfor eventuel trejdemand medmindre andet på forhånd er
aftalt mellem Parterne.

Betalingsbetingelser:

Lagervare: kontant betaling. Udlevering af gulv fra lager kan kun ske, når varen er fuldt betalt.
Bestillingsvare: kontant betaling. 50% ved bestilling, 50% ved levering.
Betaling kan ske ved bankoverførsel til vores bank konto nr.: 5471 1715323.
Vi tager også SWIPP (Tlf-24654095). Kortbetaling er ikke mulig.
Ejendomsretten overgår først til Køber, når den fulde købesum er betalt. Tilsvarende gælder at
garantien og reklamationsretten for en vare, jvnf. Forbrugeraftaleloven, kun kan gøres gældende
når den fulde købesum er betalt.
Betales forfaldende beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdatoen en månedlig rente på 2 % per
påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00 per rykkerskrivelse.
Leveringsbetingelser:

Levering sker ab lager med mindre at en anden leveringsform er aftalt.
Forsendelsen foregår for Købers regning og risiko. Varen leveres i Wico Timbers standardkvalitet,
medmindre andet er skriftlig aftalt.
Priser:

Alle priser er i henhold til den senest gældende prisliste udgivet af Wico Timber. Alle beløb er
opgivet ab lager inklusiv moms.
Prisændringer kan foretages uden varsel. Såfremt prisen forhøjes fra ordren afgivet til denne er
effektueret, så skal dette meddeles Køber inden varens afsendelse.
Returvarer og spild:

Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale, returemballage, paller og mellemlæg
tages kun tilbage, når de tilbagesendes franko og modtages kun i ubeskadiget stand. Returvarer
modtages kun i hele bundter eller hele kartonæsker. Der beregnes et krediteringsgebyr på 50 % af
varens købspris for alle returvarer.
Vigtigt: spild returneres ikke for bestillingsvare ! For lagervare kan en spildprocent op til max.
2% krediteres for 50% af varens købspris. Kun uåbnede bundter og kartonæsker returneres.

Søborg, den 1. April 2016
WT GULVE, C/O WICO TIMBER APS
RANDERSGADE 29, 1.SAL. 2100 KØBENHAVN Ø.
GULVBUTIK: SØBORG HOVEDGADE 36, 2860 SØBORG.
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