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1 GENERELT 
 
1.1. Nedenstående vilkår er gældende for alle tilbud, salg og leveringer med mindre 

andet er aftalt og bekræftet skriftligt. 

 
2. TILBUD OG ORDRE 

 
2.1. Tilbud bortfalder, hvis det ikke er accepteret skriftligt senest 14 dage efter 

tilbuddets dato. Specifikationer i kataloger, brochurer m.v. eller mundtlige 
oplysninger om varens egenskaber er ingen garanti, men kan alene betragtes som 
vejledning. Der tages forbehold overfor fejl og/eller mangler i købers specifikation. 

2.2. Har køber anmodet Easy2day om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, 
konstruktion m.m., er Easy2day berettiget til at få dette arbejde betalt. 

2.3. Tilbuddet er betinget af, at: 

 Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet. 

 Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet 
leverance som anført i tilbuddet. 

 Det af køberen fremsendte materiale svarer til Easy2day´s afgivne tilbud. 

 
3. PRISER 

 
3.1. Opgivne priser er, hvis ikke andet er aftalt, i DKK ekskl. moms og eventuelle andre 

afgifter. Der forbeholdes ret til regulering af priser ved ændring af offentlige 
afgifter. 

3.2. Prisen kan reguleres for de nævnte stigninger i perioden fra tilbudsdagen til den dag, 
hvor der faktisk leveres. 

 
4. LEVERINGSTIDER 

 
4.1. Aftalt leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen. 
4.2. Det aftalte leveringstidspunkt kan udskydes i det omfang forsinkelse skyldes: 

 At det materiale køber skal levere, herunder tegninger m.v., ikke er leveret 
indenfor den aftalte frist, der er anført på ordrebekræftelsen 

 Force majeure. 

 
5. LEVERING/FORSENDELSE 

 
5.1. Levering sker for købers regning og risiko. Dette gælder selvom sælger måtte afholde 

udgiften vedrørende det købtes forsendelse fra leveringsstedet. For beskadigelser, 
bortkomst, forsinkelse eller andre uregelmæssigheder under transport påtager sælger 
sig intet ansvar. 
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5.2. Transportforsikring for købers regning tegnes kun såfremt køber skriftligt fremsætter 
ønske herom. Ved modtagelse er det købers pligt at sikre sig at varerne er intakte før 
kvittering afgives, der tages forbehold for, ved tunge og/eller volumenforsendelser, 
at opkræve de reelle fragtomkostninger. 

 
6. REKLAMATION 

 
6.1. Det påhviler således køber straks ved modtagelsen at undersøge de leverede varer. 

Eventuelle reklamationer skal meddeles straks og skal ske skriftligt. 

 
7. BETALING 

 
7.1. Betalingsbetingelser er anført på forsiden af faktura/tilbud. Ved betaling efter 

forfaldsdato beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturadato. 
7.2. Der opkræves desuden et gebyr pr. fremsendt rykker. Gebyret fremgår af fakturaen. 

 
8. EJENDOMSFORBEHOLD 

 
8.1. Easy2day forbeholder sig ejendomsret til leverede varer indtil hele købesummen er 

betalt. 

 
9. ANSVARSFRASKRIVELSER OG – BEGRÆNSNINGER 

 
9.1. Det er købers ansvar at sikre, at varerne kan anvendes til købers applikationer. 

Easy2day påtager sig intet ansvar for tab, som følge af fejlinformationer, uanset, 
hvorledes disse måtte opstå. 

9.2. Easy2day påtager sig ikke noget ansvar, hvis modellen ødelægges på grund af 
manglende statisk design, samt ikke brugbare filer til produktion af modellen. Der 
tages således i det hele forbehold overfor fejl og mangler i købers specifikationer. 

9.3. Såfremt Easy2day ifalder erstatningsansvar overfor kunden, er erstatningens størrelse 
begrænset, således at den ikke kan overstige den aftalte pris på det købte. 

9.4. Easy2day fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder 
driftstab, tabt fortjeneste, rentetab m.v. 

 
10. OPHAVSRETTIGHEDER OG PATENTER 

 
10.1. Easy2day garanterer ikke for at varerne ikke krænker tredjeparts patenter, 

design, varemærker, ophavsrettigheder eller andre rettigheder, og påtager sig 
ikke noget ansvar for en sådan krænkelse, uanset, hvorledes den måtte opstå. 
 

11. TVISTER, VÆRNETING OG LOVVALG 
 

11.1. I enhver tvist med udgangspunkt i leverandørens og bestillerens kontrakt, hvor nær 
værende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til 
igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller 
tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Odense efter Dansk Ret. 
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