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  GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

 
1. Kørsel og rejseomkostninger 

Rejsetid faktureres til 50 % af gældende timepris. Kørsel i bil, faktureres km efter statens takster. Alle transport, rejse- 
og opholdsomkostninger faktureres efter regning. 
 

2. Mødetid 
Mødetid faktureres til gældende timepris hvis ikke andet aftales forud. 
  

3. Ændringer 
Hvis kunden tilføjer ændringer i projektet efter projekt start, og dermed forhøjer timer for projektet, faktureres disse 
efter medgået tid. Alternativt kan nyt tilbud regnes.  

 
4. Timepriser – gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 

Kr. 850,00.  
Normal arbejdstid er 8 – 16 mandag – torsdag og 8 – 15:30 fredag. For tidsforbrug, som af kunden kræves placeret 
udenfor normal arbejdstid beregnes et tillæg på 50 % af timeprisen. 
Alle priser angivet er eksklusiv moms. 

 
5. Betaling  

Betalingsbetingelser fremgår af faktura. 
Ved forsinket betaling påregnes rente pr. måned i henhold til renteloven. 
 

6. bestilling af varer til projekt 
For indkøb af varer til projektet under 5.000 kr. påregnes adm. Gebyr på 495 kr. pr. indkøb. 
For indkøb af varer til projektet over 5.000 kr. påregnes adm. Gebyr på 995 kr. pr. indkøb. 

 
7. Ændringer i salgs- og leveringsbetingelser 

Xtrn ApS forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i denne aftale med 1 måneds varsel. Der tages forbehold for fejl i 
priser og ændringer i specifikationer. 

 
8. Gyldighed 

Hvis intet andet er anført, er alle tilbud gyldige i 30 dage fra tilbudsdato. Alle priser er baseret på accept af det 
samlede tilbud. 

 
9. Projektets forudsætninger 

Det er en forudsætning for Xtrn ApS ydelser, at kunden gør Xtrn ApS bekendt med den for opgavens løsning relevante 
information. F.eks. design, materialer, varianter, target priser, krav til test/certificering m.m. Ved tilbudsgivning 
udføres beskrivelse af projekt. Det er kun opgaver som er omfattet af denne beskrivelse som er inkluderet i tilbud. 
Opgaver ud over disse laves på nyt tilbud eller medgået tid. 

 
10. Bestilling i set-up 

Så frem Xtrn står for indkøring af projekt ved leverandør, kan bestilling af færdigvarer i set-up ikke foretages af kunden 
før 0-serie er godkendt og overleveringsdokument er underskrevet. 

 
11. Begrænsning af ansvar 

Xtrn ApS rådgiver i hvordan produkter skal udvikles, og hæfter ikke for reklamationer og fejl, der måtte opstå ved 
produktion. Vi anbefaler alle vores kunder at teste det færdige produkt ved teknologisk institut inden salg igangsættes. 
Xtrn ApS yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab, der måtte opstå i 
forbindelse med opgaven. 

 
12. Generelt 

Ved sin accept af det afgivne tilbud indestår kunden for at de anførte leveringsbetingelser er læst, forstået og 
accepteret. Som grundlag for fortolkning af køb, salg, levering og garanti er aftalt dansk lovgivning. Enhver uenighed, 
der måtte opstå ved nærværende aftale og som ikke kan løses gennem forhandling mellem parterne, afgøres endeligt 
og bindende ved en voldgiftsret. Hver part udpeger en opmand og Sø- og Handelsretten i København udpeger 
formanden. 
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