SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER….

GYLDIGHED OG OMFANG

BETALING

Nærværende betingelser er gældende for salg af varer og
tjenesteydelser. Såfremt der ikke eksisterer andre aftaler, er
disse betingelser gældende.

Betalingsbetingelserne er, med mindre andet er aftalt altid 14
dage netto. Betaling med frigørende virkning, kan alene ske
ved indbetaling af hele det forfaldne beløb til TechDraw. Er
betaling ikke TechDraw i hænde senest på forfaldsdatoen,
forbeholder TechDraw sig ret til at sende beløbet til
opkrævning hos Transcom (www.transcom.dk) som er den
virksomhed der håndterer rykkere og inkasso for TechDraw.
Dette vil medføre ekstra omkostninger iht. enhver tids
gældende regler.

LEVERANCETYPER
Visse betingelser, afhænger af hvilken leverancetype der er
tale om. Såfremt der ikke i forbindelse med en betingelse, er
henvist til en eller flere specifikke leverancetyper, er det
gældende for alle.
UDVIKLING OG KONSTRUKTION AF PROTOTYPER MV.
Udvikling af prototype er en ydelse, hvor TechDraw alene
eller i samarbejde med køber eller 3. part, udvikler en maskine
eller lign.
KONSULENTBISTAND
Er en leverance af bistand i form af kompetencer og
knowhow, uden at der er tale om en samlet leverance.
VARER OG LICENSER
Er leverance af fysiske produkter og/eller leverance af
software regneark eller lign.
AFREGNING

Fejl og mangler i løsningen, i forbindelse med leverancer af
typen: Udvikling/konstruktion af prototype og lignende, skal
udbedres af TechDraw uden beregning, og uden ugrundet
ophold. Fejl er åbenlyse produktfejl, som giver anledning til
driftstop, eller gør produktet uanvendeligt i den
sammenhæng det er tiltænkt, dog under forudsætning af, at
den tiltænkte virkemåde fremgår af kravspecifikation eller
opgavebeskrivelse. Mangler, kan være en manglende
funktionalitet i produktet, i forhold til de funktionelle krav,
der er beskrevet i kravspecifikation eller opgavebeskrivelse.
Perioden, inden for hvilken ovenstående er gældende, er 12
måneder efter overtagelse.
ÆNDRINGER

For Konsulentbistand og Udvikling af prototype afregnes der
til den til enhver tid gældende timepris, i forhold til reel
forbrugt tid, samt eventuelle omkostninger og udlæg. Faktura
fremsendes ved udgangen af en måned, med en opgørelse
over de i den forgange måned, forbrugte timer. Udvikling af
prototype mv., kan også afregnes til fast pris, såfremt dette er
skriftligt aftalt parterne imellem. En fast pris, kan til enhver tid
kun gøres gældende i forhold til et aftalt opgaveomfang, og
ydelserne anses for endeligt leveret, senest på
overtagelsestidspunktet. Såfremt der ikke eksisterer en
skriftlig aftale, afregnes der altid med forbrugt tid og
omkostninger. Varer afregnes til den aftalte pris
OVERTAGELSE
Leverancer i form af konsulentbistand er overtaget i takt med
at timerne udføres for køber. Ved opgaver der omfatter
Udvikling af prototyper mv., overtager køberen løsningen, når
parterne har bekræftet overfor hinanden, at omfanget af
opgaven er indfriet. Dog vil overtagelse altid anses for at have
fundet sted, når prototype, maskine eller lign. tages i brug/i
drift af køber. Retten til brug af prototype/maskine eller lign.,
udviklet af TechDraw, overgår til køber, når endelig og fuld
betaling for udviklingen har fundet sted.

TechDraw

FEJL OG MANGLER

Såfremt der i en leverance med udvikling af software,
fremkommer ændringer til det oprindelige omfang, skal disse
ændringsønsker fremsendes på e-mail til TechDraw.
TechDraw, skal derefter, uden ugrundet ophold, estimere
ændringen og på e-mail beskrive indvirkning på økonomi og
tidsplan over for køber. Herefter skal køber på e-mail
tilkendegive hvorvidt estimatet og konsekvenserne
accepteres, eller ændringen afvises.
ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav overfor TechDraw kan ikke overstige
beløbet for opgaven. TechDraw har i intet tilfælde ansvar for
driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
Med mindre andet specielt er aftalt, har TechDraw intet
ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder
produkter fremstillet af køberen.
TVISTER
Enhver tvist mellem TechDraw og køber skal afgøres efter
dansk ret med Sønderborg Byret som værneting.
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