Forbehold og forudsætning
for montagearbejde
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, monterer Dansk Kloak RenoveringsTeknik ApS (herefter ”DKRT”) alle opgaver på følgende vilkår,
uanset eventuelle modstridende eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.
TILBUD OG ACCEPT
Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra DKRT skal accepteres senest 8 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre anden accept frist fremgår af
tilbuddet.
DKRT kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med DKRT.
PRIS
Gældende listepris. DKRT forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms.
BETALING
I henhold til aftale som anført i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller faktura (8 dage ). Efter forfaldstid debiteres renter som anført på tilbud,
ordrebekræftelse eller faktura (p.t. 2% pr. måned)
GRUNDLAG FOR TILBUDET
Der er ikke medtaget spul og DVTK TV før eller efter montage, som udføres i regning, hvis ikke andet er beskrevet i tilbuddet, dog tilbyder vi
gratis at koordinerer arbejdet for kunden.
Der forventes der er adgang til start- og slutbrønd med servicebil.
Der er indregnet at vores montageudstyr kan køre direkte ind i ledning, uden at der skal udføres tilretning på/af banketter.
Der er indregnet at vores udstyr uhindret kan passerer gennem ledning (indregnende stik, forskydninger og deformationer) og hvis udstyret
sidder fast, eller ledninger kollapser, af årsager der ikke kan lægges DKRT til last, afholder kunden udgiften til at frigrave udstyret.
Kunden oplyser nøjagtig indvendig diameter på ledninger.
Der er regnet med at arbejdet kan udføres i dagtimerne mellem 7,00 og 15,00, og at eventuel skiltning, trafikregulering eller lign udføres af
kunden.
Hvor der udføres manuelt arbejde i ledningen, er sikkerhedsudstyr ikke indeholdt i tilbuddet og faktureres efter regning. Der er regnet med at
kunden stiller folk til rådighed og indhenter tilladelser, jf. gældende regler fra AT.
Kunden står for eventuelt overpumpning og/eller afpropning.
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