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GENERELLE BETINGELSER FOR BESTILLINGEN 

1. DEFINITIONER 

1.1. Sælger – Nerostein og koncernselskaber. 

1.2. Køber - juridisk eller fysisk person, som har bekræftet pristilbuddet og foretaget en bestilling. 

1.3. Bestilling - produkter, ydelser og leveringsbetingelser, som er bekræftet af køber. 

1.4. Produkt - Køkkenbordplader i natur- og kunststen samt dele hertil produceret af sælger. 

1.5. Ydelser - Opmåling, transport og montering. 

1.6. Reklamation - Bestillingen svarer ikke til de krav, der er bekræftet af køber. 

1.7. Pristilbud - Pristilbuddet gælder i 30 dage fra udstedelse. 

 

2. PRODUKTINFORMATION 

2.1. Modtagne eller fremviste eksempler og billeder af stenmateriale er af illustrativ karakter. 

2.2. De faktiske produkter kan afvige fra de viste eksempler afhængigt af materialets egenskaber og tekstur 

(herunder matchning af tekstur og variationer i farvetone). 

 

3. LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID 

3.1. Levering af bestillinger sker på basis af InCo Terms og to betingelser: 

3.1.1. CIF (Cost, Insurance & Freight)-betingelser, såfremt produkterne skal monteres af sælger. 

3.1.2. EXW (Ex Works)-betingelser, hvis sælger er leverandør. 

3.2. Den i pristilbuddet angivne leveringstid er omtrentlig, hvilket kan have indflydelse på den øjeblikkelige 

distributionskæde (herunder forsinkelser). 

3.3. Sælger har pligt til at informere køber om ændringer i leveringstiden. Hvis sælger forudgående har 

informeret køber om mulige forsinkelser, har sælger intet ansvar for mulige omkostninger for køber og andre 

parter. 

3.4. Hvis køber har modtaget en faktura, der omfatter forskudsbetaling, beregnes leveringstiden fra det tidspunkt, 

hvor betalingen er modtaget. 

3.5. I forhold til andre køb beregnes fristen fra den dag, hvor bestillingen er bekræftet, medmindre noget andet 

er aftalt. 

3.6. Køber er forpligtet til at modtage de købte varer, kontrollere disse og underskrive en følgeseddel, hvormed 

køber bekræfter, at bestillingen opfylder de fremsatte krav. Dette gælder ikke, såfremt noget andet er aftalt. 

3.7. Bestillinger kan forudbestilles op til tre (3) måneder forvejen. 

3.8. Sælger har ret til at betragte bestillingen som modtaget, trods at køber ikke har underskrevet følgesedlen, 

hvis sælger kan fremlægge bevismateriale, der bekræfter, at bestillingen er overdraget. 

3.9. Hvis køber ikke har mulighed for at modtage bestillingen, har køber pligt til at informere sælger om dette 

mindst 3 arbejdsdage forinden. 

3.10. Hvis køber afviser at modtage bestillingen, har køber pligt til at betale for bestillingen i fuld 

udstrækning, hvorefter ejendomsretten til produktet overgår fra sælger til køber. 

3.11. Sælger er ejer af produkterne, indtil køber har betalt købsprisen fuldt ud. 

 

4. GARANTI 

4.1. Garantibetingelser findes på sælgers hjemmeside, som bør følges nøje. 

4.2. Garantibetingelserne gælder kun for produkter og ydelser, som er leveret af sælger. 
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4.3. Reklamation foretages skriftligt af køber i en form, der kan gengives, sammen med entydigt forståelige 

bevismaterialer (billeder videoer osv.). Ved behov kan sælger anmode om tilladelse til at fremlægge 

yderligere oplysninger eller sende egne medarbejdere med henblik på at foretage kontrol. 

4.4. Reklamationer foretages af køber i rimelig tid i forhold til forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det land, 

hvor produkterne befinder sig. 

4.5. Hvis der ikke foreligger nogen reklamation, har køber ikke ret til erstatning. 

 

5. BETALINGSBETINGELSER 

5.1. Indbetaling af forskudsbetaling og/eller bekræftelse af bestillingen betyder, at køber har accepteret sælgers 

købsbetingelser. 

5.2. Såfremt fakturaer ikke betales rettidigt og rykkere ignoreres, har sælger ret til at fremsætte krav i forhold til 

de relevante institutioner, hvortil sælger kan lægge betaling for udgifter i forbindelse med håndtering af 

fakturaer, der ikke er betalt rettidigt. 

5.3. Ved forsinket betaling beregnes morarenter på 0,022 % per dag. Køber er også, når vedkommende har 

reklameret, forpligtet til at overholde betalingsfristerne. 

5.4. Såfremt køber ikke har betalt sin faktura, eller nægter at gøre dette (også i tilfælde, hvor der er foretaget 

indvendinger), har sælger ret til at kræve den leverede bestilling returneret af køber. 

5.5. Eventuelle tvister løses ved estiske domstole på grundlag af estisk lovgivning. 

 

6. ANDRE BETINGELSER 

6.1. Særlige aftaler, som er bekræftet af sælger, indgås skriftligt i en form, som kan gengives. 

6.2. Med sin bekræftelse af bestillingen eller betaling af forskud bekræfter køber, at specifikationen, beskrivelsen 

og tegningerne af det bestilte er forståelige og svarer til det ønskede. 

 

7. FORTRYDELSESRET 

7.1. Der gælder ingen fortrydelsesret for produkter, der er fremstillet som specialbestilling efter kundens mål 

og/eller ønsker. 

7.2. Som specialbestillinger betragtes alle produkter, som sælger på nogen måde har måttet forarbejde for at 

tilpasse råvaren i forhold til købers ønsker. 

 

 

 

8. OPMÅLING OG MONTERING 

8.1. Ved opmåling/montering, som udføres af sælger, skal køber eller en repræsentant for denne være til stede. 

Denne giver oplysning om mulige ændringer/tillæg. Oplysningerne fra sælger skal være fastlagt skriftligt i 

en form, der kan gengives. 

8.2. Køber er forpligtet til at opfylde alle forudgående betingelser, som fremgår af de generelle betingelser på 

hjemmesiden. 

8.3. Alle ændringer, som køber foretager efter montering af bordpladerne, skal godkendes af sælger. 

8.4. Sælger udfører ikke følgende arbejder: 

8.4.1. demontering af eksisterende bordplader, 

8.4.2. tætning mellem bordplade og væg, 

8.4.3. montering af vinduesplader (bortset fra dele, som er bestilt af sælger), 

8.4.4. el- og VVS-arbejde. 
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8.5. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, har sælger ret til at nægte at udføre opmåling eller montering. De 

omkostninger, som dette betinger, bæres af køber. 

 

9. ANDRE OBSERVATIONER 

9.1. Der kan i bordpladerne opstå større eller mindre variationer i tone eller mønster. 

9.2. I stenplader kan der forekomme afvigelser, som er betinget af materialets struktur og tekstur, som kan ses 

under visse bestemte lysforhold: 

9.2.1. små luftbobler (fremstår som små lyse prikker), 

9.2.2. små hak (fremstår som sprækker), 

9.2.3. strukturforskelle (fremstår som pletter), 

9.2.4. andre afvigelser i farve- eller mønstertone, såfremt størrelsen af de bestilte dele ikke gør det muligt 

at fremstille disse af én skive. 

 

Nærværende betingelser træder i kraft, når køber har bekræftet sin bestilling, enten skriftligt i en form, der 

kan gengives, eller ved betaling af forskud. 


