SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Anvendelse
1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR.
34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på
grundlag af nærværende salgs- og
leveringsbetingelser, der er bindende for alle
leverancer mellem parterne og dermed
tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i
strid med betingelserne, herunder betingelser
udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre
andet fremgår af den af LITE fremsendte
ordrebekræftelse.
2. Indgåelse
2.1 LITE bliver tidligst forpligtet ved de af LITE
afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse
betegnes, når LITE har afsendt sin
ordrebekræftelse. LITE er berettiget til, indtil
ordrebekræftelsen er kommet til Købers
kundskab, at tilbagekalde de af LITE fremsendte
erklæringer.
3. Fuldmagt
3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som
agent, repræsentant eller mægler, er
bemyndiget til at forpligte LITE uden skriftlig
aftale herom.
4. Priser
4.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af
LITE udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl.
moms, andre offentlige afgifter og
forsendelsesemballage. LITE forbeholder sig ret

til med 30 dages varsel at ændre prislister og
katalogmateriale.
5. Leveringsbetingelser
5.1 Levering sker INCOTERMS 2010 EXW, på
LITE’s forretningsadresse Østre Fælledvej 11,
9400 Nørresundby, hvorefter Køber - når
produktet er klar til levering - bærer risikoen og
alle omkostningerne ved leveringen, herunder
transportomkostninger. Køber er pligtig til - i god
tid - at give meddelelse om, hvilken
forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I
modsat fald er LITE berettiget til at vælge
transportmiddel og transportrute for Købers
regning.
5.2 Såfremt intet andet er aftalt, finder levering
sted dagen efter ordremodtagelse såfremt varen
er en lagervare. Bliver ordren bekræftet af LITE
sælger inden kl. 14, vil varen blive afsendt
samme dag, såfremt intet andet er aftalt. Er
varen en skaffevare vil levering finde sted så
snart varen er ankommet til LITE’s lager på Østre
Fælledvej i Nørresundby. Ved spørgsmål til
levering, kontakt da LITE.
LITE kan kræve udskydelse af leveringstiden i
følgende tilfælde:
•

Ved ændringer i ordren, som kræves af
køber.

•

I tilfælde af force majeure jf.
nærværende leveringsbetingelser punkt
12.
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6. Forsinket levering
6.1 I tilfælde af forsinket levering er LITE
forpligtet til at advisere Køber herom. LITE har
intet ansvar for forsinkelse i mindre end 5
hverdage.
6.2 Forsinkes leverancen væsentligt, og er LITE
ikke berettiget til udskydelse af
leveringstidspunktet, jfr. punkt 5.2, er køber ved
skriftligmeddelelse til LITE berettiget til at hæve
aftalen, såfremt forsinkelsen medfører
væsentlige ulemper for køber.

der ikke tilkommer køber andre
misligholdelsesbeføjelser.
6.6 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod
levering på leveringstidspunktet, herunder
misligholder sin afhentningsforpligtelse, er LITE
berettiget til at hæve aftalen og gøre
erstatningskrav gældende. Endvidere er LITE
berettiget til at bortsælge eller oplagre
produktet for Købers regning. Ved oplagring
henligger produktet for Købers risiko.
7. Returnering

6.3 Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte,
kan køber alene hæve købet, for så vidt angår
den pågældende del af materiellet.
6.4 Gælder forsinkelsen materiel der er tilvirket
efter købers anvisninger eller specifikationer,
eller er materiellet af en beskaffenhed, der
normalt ikke lagerføres af LITE, kan aftalen alene
hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers
formål med købet ikke uden væsentlig ulempe
for køber kan opfyldes.
6.5 Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl
eller forsømmelser fra LITE’s side, samt at han
ved dækningskøb er blevet påført et tab, som
kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har
køber ret til erstatning for det tab, der derved er
påført køber. Erstatningen kan dog ikke
overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling
ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver
fulde uge, forsinkelsen har varet, og
erstatningen kan maksimalt andrage 10% af
betalingen ekskl. moms for den forsinkede
ydelse. LITE påtager sig herudover ikke noget
ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom

7.1 Returnering af produkter og emballage kan
kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale
og vil i så fald ske for Købers regning. Paller,
kasser eller anden emballage, som debiteres
særskilt, vil ikke blive krediteret. Returnering af
lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er
indkøbt hos LITE, er i ubeskadiget stand og i
original ubrudt emballage. Varen skal kunne
ligges direkte på lager og kunne gensælges.
Varen skal på returneringstidspunktet være
oprettet på vort lager og må ikke være i en
mængde, der er unormalt stor i forhold til vores
salg.
Returordrer til en værdi af under kr. 200,krediteres ikke.
Returnering af varer mere end 90 dage fra
leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale
med LITE
7.2 Ved returnering af varer skal retursedlen
udfyldes med nedenstående og vedlægges i
returforsendelsen:
• Firmaoplysninger og Kontonummer
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• Varenummer (grossistnummer, EAN- eller VVSnummer)
• Antal

10 Betalingsbetingelser
10.1 Betaling skal ske senest 8 hverdage efter
fakturadato.

• Returordrenummer eller fakturanummer
• Årsag til returnering
Herefter sendes varen til følgende adr.:
LITE A/S, Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
Varer uden ovenstående informationer kan kun
returneres efter forudgående aftale og mod et
gebyr på mindst 25% af varens købspris.
8. Ikke lagerførte special- og skaffevarer
8.1 Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan
normalt ikke returneres. Såfremt en ikke
lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes
returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående
skriftlig aftale med LITE og med forbehold for
accept fra leverandøren.
Skaffevarer med fakturapris mindre end DKK
1500,- kan ikke returneres.
Kreditering vil først ske, efter at leverandøren
har krediteret LITE.
Eventuelle returneringsfradrag fra vor
leverandør modregnes ved kreditering.
Ved returnering af ikke lagerførte special- og
skaffevarer beregnes der et returneringsgebyr
på kr. 300,- ud over vore normale
returneringsfradrag.
Varer, der ikke er indkøbt hos LITE, kan
naturligvis ikke returneres til LITE.

10.2 Ved overskridelse af forfaldsdagen,
tillægges kravet rente i henhold til Renteloven
med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7%
p.a.
10.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser
beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr.
betalingspåmindelse.
Køber er ikke berettiget til at anvende
købesummen eller en del heraf til modregning,
ligesom Købers reklamation efter punkt 9 ikke
berettiger Køber til at tilbageholde
købesummen.
11. Ansvar
11.1 Er produktet blevet forsinket leveret
og/eller behæftet med væsentlige fejl eller
væsentlige mangler, er LITE forpligtet og
berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe
manglen, at foretage om levering eller
efterlevering, give forholdsmæssigt afslag i
prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke
berettiget til at gøre yderligere beføjelser
gældende.
11.2 Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og
andre omkostninger ved afhjælpning eller om
levering betales af Køber.

9. Ukurante varer
9.1 Varer, der er beskadigede, i brudt emballage
eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres.

11.3 LITE’s erstatningspligt er i alle tilfælde
maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde
produkt, og erstatningspligten omfatter under
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ingen omstændigheder indirekte tab så som
driftstab, tidstab og avancetab.
12. Force majeure
12.1 LITE er ikke erstatningspligtig for
manglende opfyldelse af LITE’s forpligtelser,
såfremt LITE kan godtgøre at dette skyldes en
hindring uden for LITE’s kontrol så som - men
ikke begrænset til - krig, krigslignende
situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller
importforbud, embargo, forsinket eller
mangelfuld levering af materialer fra
underleverandører, produktionsstop, mangel på
energi eller transportmuligheder.
12.2 I så fald er LITE berettiget til at forlænge
leveringstiden tilsvarende eller til at hæve
aftalen, uden at Køber i den forbindelse kan gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende. Så snart
hindringen er ophørt, er hver af parterne
forpligtet ifølge aftalen, med mindre LITE
forinden har hævet denne. En hindring på mere
end 3 måneder berettiger hver af parterne til at
hæve aftalen.

Garanti af produkter i driftsperioden 4. og 5. år,
ombyttes/dækkes reklamationen af et nyt
komponent eller produkt, efter at reklamationen
er indberettet på korrekt vis til LITE, og at
reklamationen er godkendt/accepteret af LITE.
Information omkring reklamationen/fejlen skal
viderebringes til LITE hurtigst muligt, efter at
fejlen er konstateret.
13.2 LITE giver 5 års garanti på alle produkter,
der er egenproduktion. Garantien omfatter LEDarmaturer, og LED-drivere. LITE garanterer at
produktet er fri for fejl i konstruktion, og at
produktbeskrivelsen og alle væsentlige dele er i
overensstemmelse med enhver gældende
specifikation.
13.3 Garanti gives under følgende
omstændigheder:
•
•
•

13. Garanti
13.1. LITE giver 5 års garanti på
produktsortimentet. Garantien og dens
bestemmelser beskrives i de følgende afsnit.
Garantien træder i kraft fra den dag der er sket
overlevering af varen til kunden.
Garantien de første 3 år efter overdragelse af
varen, indbefatter at LITE ombytter eller
udbedre fejlen, efter at reklamationen er
indberettet på korrekt vis til LITE, og at
reklamationen er godkendt/accepteret af LITE.

•
•
•

Produktet er anvendt på den oprindelige
tiltænkte og specificerede måde for
produktet.
At produktet straks efter konstatering af fejl
tages ud af brug.
At kunden ikke ændre eller reparerer
produktet.
Armaturets monteringsvejledning er fulgt.
At produktet ikke er specialfremstillet.
At produktet ikke er en udsalgsvare.

13.4. Garantien dækker ikke følgeomkostninger,
eller andre omkostninger som evt. driftstab.
13.5. Det forventes at armaturer der fejlmeldes,
er verificeret for fejlen af kunden, inden det
sendes retur. Dele af, eller komplette armaturer,
der forlanges returneret men som efterfølgende
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viser sig at fungere normalt, vil medføre
fakturering af medgået tid og komponenter, der
er brugt.

ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller
andet indirekte tab, i det omfang dette ikke
følger af de ufravigelige retsregler.

13.6 Reklamationen skal være accepteret af
LITE, og der må ikke igangsættes arbejde eller
påføres andre omkostninger, uden skriftlig aftale
med LITE. LITE har til enhver tid ret til selv at
udføre garantiarbejdet/garantireparationen.

16.2 I tilfælde, hvor LITE holdes ansvarlig ud over
det ovenfor anførte ansvar, skal Køber
tilsvarende holde skadesløs herfor. Køber er
forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme
domstol/voldgiftsret, som behandler
spørgsmålet om LITE’s produktansvar.

14. Reklamations- og undersøgelsespligt
14.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet
straks ved modtagelsen og senest 14 hverdage
efter modtagelsen at reklamere over enhver
mangel. Overholder Køber ikke de anførte
frister, fortaber køber retten til at gøre manglen
gældende. Ved reklamationer følges samme
procedure, som alm. returnering jf. punkt 7.1 og
punkt 7.2. Dog vil fragten blive betalt af LITE.
14.2 Opstår en mangel i garantiperioden, er
køber forpligtet til at reklamere herover straks
og inden 8 dage efter, at manglen er eller burde
være konstateret.
14.3 Overholder køber ikke de anførte frister,
fortaber Køber retten til at gøre manglen
gældende.
15. Fortrydelsesret
15.1 Der er ingen fortrydelsesret.
16. Produktansvar
16.1 For produktansvar gælder de til enhver tid
gældende regler i henhold til
Produktansvarsloven. I det omfang intet andet
følger af ufravigelige retsregler, kan LITE ikke
pålægges yderligere ansvar. LITE kan ikke gøres

17. Produktinformation
17.1 De tekniske specifikationer og andre
opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende
karakter, og LITE påtager sig intet ansvar for fejl i
dette materiale. Alle oplysninger og data, som
findes i dette materiale, herunder prislister, er
kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er
aftalt mellem Parterne.
18.1 Tegninger og beskrivelser
18.1 I det omfang der i forbindelse med
produktets levering medfølger tegninger,
dokumentationsmateriale og beskrivelser af
produktet eller lignende, forbliver disse
dokumenter LITE’s ejendom. Materialet må
således ikke uden LITE’s forudgående skriftlige
samtykke anvendes af Køber til andet end
installation, drift og vedligeholdelse af produktet
og må ikke kopieres eller overdrages til
tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås
aftale om levering af produktet, returneres til
LITE.
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19. Lovvalg og voldgift
19.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende
leverancer fra LITE, skal afgøres efter dansk rets
regler, dog ikke dansk international privatrets
henvisningsregler.
19.2 Tvisten skal behandles ved de ordinære
domstole i henhold til retsplejelovens regler
herom, ved LITE’s værneting.
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