GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FOGTMANN GRUPPEN
gældende for samhandel med Fogtmann Logistik A/S og Fogtmann Warehouse A/S

ANVENDELSESOMRÅDE
Alle tilbud afgives og alle opgaver udføres - i henhold til Fogtmann Gruppen’s Generelle salgs- og leveringsbetingelser (dette dokument) og
Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (herefter NSAB 2015). Hvis der er modstrid mellem de generelle salgs- og
leveringsbetingelser og NSAB 2015, har de Generelle salgs- og leveringsbetingelser forrang. Alle aftaler om international vejtransport af
gods er underlagt den til enhver tid gældende lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven).

LEVERING:
Alle priser tillægges moms efter gældende sats, og gælder til leveret ad normal fremkommelig vej på kørefast plads inden for normal
arbejdstid. Varen anses for overdraget til køberen på leveringstidspunktet. Fogtmann Logistik A/S hæfter ikke for evt. skader på bygninger,
veje, plads- og haveanlæg o.l, hhv. for evt. omkostninger som følge af fastkørsel, der sker som resultat af kundens kørselsanvisning til
chaufføren, ustabil overflade eller for trange pladsforhold. Eventuel ventetid i forbindelse med hindringer for aflevering vil blive faktureret
i henhold til gældende timetakst. Det forudsættes endvidere, at læsning og aflæsning foregår uden unødigt tidsforbrug.

BETALING
30 dage netto. Ved senere betaling tillægges 2 % rente pr. påbegyndt måned.
Hverken afsender, modtager eller eventuelle andre fragtbetalere er på noget tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller
andre fordringer på Fogtmann Gruppen i fragten eller i Fogtmann Gruppen´s tilhørende tilgodehavender. Uanset aftalt betalingsform,
bortfalder eventuelle særlige prisaftaler indgået mellem afsender og Fogtmann Gruppen i sin helhed I tilfælde af for sen betaling. Fogtmann
Gruppen forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulere alle priser, såfremt der pålægges Gruppen øgede omkostninger fra myndigheder
eller andre udefra kommende instanser, på hvilke Fogtmann Gruppen ikke har indflydelse.

BESTILLING / ANULLERING
Bestilling kan afgives i tidsrummet 7.00 - 16.00. Ordre til levering om morgenen bedes af hensyn til kørselsplanlægningen afgivet senest
dagen før. Annullering skal ske senest 6 timer inden aftalt afhentnings tidspunkt. For stykgodstransporter senest dagen før.

MODTAGEKONTROL
Inden aflæsning skal modtageren kontrollere følgesedlens angivelser, samt under aflæsningen fortage visuel kontrol for at sikre sig, at det
leverede ikke afviger fra bestillingen. Køberen eller dennes repræsentant skal herefter kvittere for modtagelse af det leverede og
følgesedlens rigtighed. Ved levering på tidspunkter hvor der ikke findes personale til dette, skal Fogtmann Gruppen straks orienteres når
en mulig fejl opdages.

TRANSPORTANSVAR
Alle transporter udføres i henhold til ovenstående ANVENDELSESOMRÅDE og dette gælder salgs- og leveringsbetingelser, indgåede
distributionsaftaler og fragtbreve, samt i øvrigt af andre bestemmelser udgivet af Fogtmann Gruppen, herunder prislister, salgsmaterialer
o.l.

ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR
Fogtmann Gruppen er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af Fogtmann Gruppen.
Fogtmann Gruppen har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring på 10 mDKK for person og tingskader, som i overensstemmelse
med policens omfang dækker for skader, den leverede vare måtte forvolde. Følgeskader som f.eks. driftstab, tidstab, avancestab og andet
indirekte tab dækkes ikke. Såfremt Fogtmann Gruppen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for direkte eller indirekte tab,
som denne har lidt ved skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde Fogtmann Gruppen skadesløs for det beløb
erstatningskravet måtte overstige forsikringsydelsen. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol som måtte behandle
erstatningskrav rejst af tredjemand mod Fogtmann Gruppen på grund af den skade, som tredjemand påstår er forårsaget af leverancen.

PRODUKTANVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING
Fogtmann Gruppen er uden ansvar, såfremt der bestilles en til forholdene uegnet vare. Fogtmann Gruppen hæfter ikke for
kvalitetsforringelse som følge af forkert behandling af den bestilte vare på modtagerstedet, og som følge af fejlagtig håndtering af den
bestilte vare.

REKLAMATION
Eventuelle reklamationer skal indgives skriftligt med angivelse af reklamationens art og omfang og straks efter, at køber er eller burde være
blevet opmærksom på forholdet. I modsat fald har køberen fortabt sin reklamationsret. Reklamationen skal være Fogtmann Gruppen i
hænde senest 24 timer efter ydelsen af leveret.

ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse, og forhindrer dens opfyldelse:
Arbejdsnedlæggelse, strejker, lockout, vejrlig og enhver anden omstændighed som Fogtmann Gruppen ikke med rimelighed har kunnet
forudse.
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