Installationsbetingelser for Sound-Tek

Priser
Priser er i Danske Kroner ekskl. moms, med mindre andet står skrevet
Betaling
Der faktureres Aconto:
25% ved underskrivelse
50% ved første varelevering
25% ved aflevering/idriftsættelse
I særtilfælde kan der aftales andre betalingsbetingelser
Montage
I prisen er indeholdt udgifter til montering, transport, kørepenge, diæter m.m. med mindre andet står
skrevet. Udgifter til lift, stillads, gravearbejde, spartling, maling rengøring og lign. er ligeledes ikke
indeholdt i tilbuddet. Efter endt montage foretages let rengøring samt oprydning.
Ved ændring fra tilbudsmodtagers side af, inden for 2 dage før aftalt tidspunkt for installation af
produkter fra Sound-Tek, forbeholder Sound-Tek sig ret til fakturering af faktiske omkostninger til
merforbrugt tid, kørsel m.m. ud fra gældende prisliste. Arbejdet forudsættes udført uden væsentlig gener
og i normal arbejdstid. Afbrydelser og forsinkelser i form af optagede lokaler eller arrangementer og lign,
for hvilke Sound-Tek ikke har ansvaret for, faktureres ekstra.
Ekstra arbejde
Ekstra arbejde afregnes med mindre andet er aftalt som timebetaling.
Kørsel samt køretid faktureres ligeledes.
Se priser på www.sound-tek.dk
Affald
Sound-Tek kan kræve at tilbudsmodtager er behjælpelig med bortskaffelse af affald fra monteringen –
Typisk pap, plast m.m.
Føringsveje, strøm m.m.
Med mindre andet er aftalt leverer Sound-Tek ikke strøm og føringsveje til udstyr og installation
Levering
Aftales i det konkrete tilfælde – typisk 1-5 arbejdsuger alt efter projekttype.
Der tages forbehold for afholdelse af industriferie
Der tages forbehold for restpartier, leverandørmangler, specialfremstilling m.m.
Ejendomsforbehold
Sound-Tek forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og
påløbne omkostninger er betalt.
Myndighedsgodkendelser
Sound-Tek tager ikke ansvar for indhentning af eventuelle godkendelser fra myndigheder. Vær derfor
opmærksom på om den tilbudte løsning kræver godkendelse fra for eksempel brand- eller
levnedsmiddelmyndigheder.
Garanti og Reklamation
Sound-Tek yder 2 år reklamation efter købeloven på varer købt af Sound-Tek.
Vores installationer udføres i høj kvalitet, derfor yder vi 2 års fuld garanti på vores montering. Dette
gælder ikke fejl på de enkelte produkter.
Såfremt et produkt er omfattet af garanti fra fabrikanten gælder denne også for produktet.

