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1. Indledning 
For alle ordrer og leverancer gælder ORGALIME S 2012, med de ændringer der 
er angivet i dette dokument, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. 
Specielle betingelser fra købers side specificeret i købers ordre, er ikke bindende 
for sælger, medmindre sælger har givet skriftlig accept. 
 
2. Priser 
Priserne er eksklusiv forsendelse, moms og andre afgifter. 
 
3. Tilbud og ordrer 
Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage. I alle tilfælde fremsendes tilbud med 
forbehold for mellemsalg. De i sælgers tilbud og ordrebekræftelser angivne priser, 
er fastsat under forbehold af, at der ikke inden leveringen er sket ændringer i 
valutakurser, told, offentlige afgifter eller lignende, som påvirker prisen på den 
pågældende leverance. Såfremt ændringen overstiger 5%, kan den part, 
ændringen går ud over, vælge at ophæve kontrakten.  
Prislister og katalogmateriale, kan ændres uden varsel.  
FAT/SAT-test er ikke en del af tilbud, medmindre det er beskrevet og prissat. 
 
4. Forsendelse og levering 
Levering i Danmark sker DAP eksklusiv fragt. Fragt for ordrer op til netto  
kr. 499,99 udgør kr. 165,-. Fragt for ordrer fra netto kr. 500,00 udgør kr. 115,-.  
FAT/SAT-test er ikke en del af leveringen, medmindre det er beskrevet og prissat.  
Levering til øvrige lande inklusiv Færøerne og Grønland er EXW. 
 
5. Betaling 
Betalingsbetingelser er 30 dage netto og 100% fakturering ved afsendelse, 
medmindre andet er skriftligt aftalt. 
 
6. Returnering 
Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og sendes til os i hel 
og ubeskadiget stand samt i original emballage, og kun inden 6 måneder efter 
leveringen. Returvarer skal være standardvarer. Der beregnes minimum 20% 
returneringsgebyr. Armatur, rør, slanger, fittings og reservedele tages ikke retur. 

Atlas Copco Industrial Technique, indgår i Atlas Copco Kompressorteknik A/S 
Adresse/Address: Telefon/Telephone: CVR-nr./VAT no.:  Bank: 
Naverland 22 +45 43 23 70 00 DK15164417 SEB – Bernstorffsgade 50 
DK-2600 Glostrup 
Denmark 

tools.dk@dk.atlascopco.com 
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