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Salgs- og Leveringsbetingelser 
 
Priser 
 
Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer i leverandørens priser, 
valutakurser, afgifter, moms og andre forhold uden for vor kontrol, medmindre andet er 
skriftligt bekræftet af os. Leica Microsystems A/S er berettiget til at ændre priser og 
leveringsbetingelser i overensstemmelse hermed, indtil levering har fundet sted. 
 
Alle priser er opgivet ekskl. moms samt evt. særaftaler m.m. 
 

Levering 
 
Medmindre andet er skriftligt bekræftet af os, sker levering Ex Works vor adresse. 
 
Bestilte varer, som ikke kan leveres fra lager, tages i restordre med samme forbehold som 
ovenfor nævnt. Leveringen ledsages af en følgeseddel, hvoraf også fremgår, hvilke varer 
der evt. er taget i restordre. Faktura fremsendes separat. 
 
Leica Microsystems A/S vil altid bestræbe sig at overholde en aftalt leveringstid. Enhver 
ordre må modtages med forbehold for forsinkelse eller svigtende levering, som skyldes 
force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol. Ved evt. svigtende eller forsinket 
leverance kan køberen ikke gøre krav på erstatning. 
 
Medmindre anden aftale er truffet, bestemmer Leica Microsystems A/S hvilket 
transportmiddel der skal benyttes. Enhver forsendelse sker for køberens regning og risiko, 
uanset om Leica Microsystems A/S betaler fragten eller ej, og uanset hvilket 
transportmiddel der benyttes. En evt. transportforsikring tegnes kun efter kundes 
udtrykkelige ønske og i så fald for dennes regning. 
 

Ekspeditionsgebyr 
 
Fra 1. januar 2009 og fremover vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 265,00 
ved køb af varer for under kr. 1.500,00. 
 
Priserne er ekskl. moms. 
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Betalingsbetingelser 
 
Med mindre andet er aftalt, er fakturabeløbet forfaldent til betaling 30 dage efter 
fakturadato. 
 
Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra 
forfaldsdatoen med den af os til enhver tid fastsatte morarentesats. 
 

Reklamation 
 
Viser der sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal kunden, såfremt denne vil 
påråbe sig manglen, straks give Leica Microsystems A/S meddelelse herom. Afgiver kunden 
ikke en sådan meddelelse, uagtet kunden har opdaget eller burde have opdaget maglen, 
kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. 
 

Returnering 
 
Varer tages kun retur, hvor særlige forhold gør sig gældende, dog senest 8 dage efter 
modtagelsen, og kun efter forudgående aftale. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne 
varer tages dog ikke retur. 
 
Ved returnering skal køber opgive følgeseddel- eller fakturanummer samt dato for varens 
levering. Returnering sker for købers regning og risiko. 
 

Garanti 
 
For enkelte produkter gives den garanti, som de respektive fabrikker yder, dog minimum 1 
år. Garantiperioden for visse komponenter med begrænset levetid som f.eks. lamper er dog 
en måned. Leica Microsystems A/S forbeholder sig ret til at afgøre, om evt. fejlbehæftet 
vare skal ombyttes eller repareres, og forpligter sig til at afhjælpe evt. fejl og mangler, som 
måtte opstå inden for garantiperioden. 
 
Transport og forsendelse til vort værksted sker for købers regning og risiko. 
 
Garantien omfatter kun fejl og mangler, som opstår under sædvanlige funktionsvilkår og 
ved kontakt installation og anvendelse. I særdeleshed omfatter garantien ikke fejl og 
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mangler, som skyldes forhold eller ændringer og indgreb i udstyret, fortaget uden vor 
medvirken. 
 

Forældelse 
 
Hvis kunden ikke inden 1 år efter genstandes overgivelse har meddelt Leica Microsystems 
A/S, at kunden vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre den gældende, 
medmindre Leica Microsystems A/S har påtaget sig garanti for genstanden i længere tid. 
 

Reparationer 
 
Reparationer, såvel på vort værksted som hos køber, sker for købers regning og risiko. 
 
Leica Microsystems A/S 
 
 
Telf. +45 44 54 01 01       
Fax  + 45 44 54 01 11 
Mail: dkinfo@leica-microsystems.com 
 
VAT: DK 20 28 83 96 
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