Leveringsbetingelser for Kaos-Skilte

1. DEFINITIONER
1.1. Medmindre andet fremgår af teksten
eller af omstændighederne i øvrigt, skal de
nedenfor anførte definitioner være gældende i
disse Leveringsbetingelser:
"Kunden" betyder den privatperson eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Kaos Skilte.
"Kaos Skilte" betyder Kaos/Ann Bonnesen,
CVR nr. 18006804, Svendborgvej 321, 5260
Odense
S.
"Leveringsbetingelser" betyder disse Leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.
"Ydelser" betyder en af Kaos Skilte tilbudt
ydelse, på baggrund at en ordre afgivet af
Kunden.
2. PERSONOPLYSNINGER
2.1. I relation til vores Ydelse behandler vi
almindelige personoplysninger om vores kontaktpersoner.
Personoplysninger som Kaos Skilte er dataansvarlig for, er reguleret i vores persondatapolitik, som kan læses her
3. GYLDIGHED
3.1. Nedenstående leveringsbetingelser er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt
mellem Kaos Skilte og Kunden.
4. PRISER
4.1. For vores private kunder er alle angivne
priser inkl. moms.
4.2. For vores erhvervskunder er alle angivne
priser ekskl. moms.
5. ORDRER
5.1. Alle tilbud fra Kaos Skilte, herunder tilbud
som fremgår af hjemmesiden www.kaosskilte.dk, er ikke bindende for Kaos Skilte
førend Kaos Skilte har accepteret ordren.

5.2.
Når Kunden har afgivet en ordre, kan
Kunden ikke foretage ændringer i denne, herunder ændringer i forhold til specifikationer,
medmindre dette accepteres af Kaos Skilte.
6. FORTRYDELSESRET
6.1. Vores Ydelse er fremstillet efter Kundens
specifikationer med et tydeligt personligt præg,
hvorfor vores Ydelser ikke er omfattet af en
fortrydelsesret.
7. LEVERING
7.1. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en
bestemt dato eller indenfor en fastsat periode.
Der tages forbehold for ændringer i leveringstiden.
7.2. Levering sker hos Kaos Skilte, hvis andet
ikke er aftalt.
8. BETALING
8.1. Faktura sendes særskilt via e-mail efter
arbejdets færdiggørelse til den e-mailadresse,
der blev oplyst ved bestillingen.
8.2. Sidste rettidige betalingsdato er 8 dage
efter fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.
Sker betaling ikke rettidigt, pålægges renter i
overensstemmelse med reglerne i renteloven.
8.3. Ved fremsendelsen af rykkerskrivelser,
pålægges et gebyr på kr. 100,00 pr. gang. For
erhvervskunder opkræves ligeledes kompensationsbeløb på kr. 310,00 sammen med 1. rykkerskrivelse.

9. ANSVAR
9.1. Kaos Skilte er ikke ansvarlig for skader
eller fejl, som skyldes produkter af enhver art,
der leveres af Kaos Skilte.
9.2. Kaos Skilte kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved Ydelsen, medmindre
Kaos Skilte har handlet forsætligt eller groft
uagtsomt.
9.3.Erstatning som Kaos Skilte skal betale, kan
i intet tilfælde overstige det beløb, som Kunden har betalt for Ydelsen.
10. MANGLER OG REKLAMATION
10.1. Kaos Skilte indestår for, at den leverede
Ydelse er af sædvanlig god kvalitet.
10.2. Reklamation over mangler skal ske
straks.
10.3 Kunden opfordres til at gennemgå Ydelsen allerede ved afhentning.
10.4. Det er Kunden, der har bevisbyrden for,
at den påberåbte mangel var til stede på tidspunktet for Ydelsens udførelse eller afslutning.
10.5. Kaos Skilte hæfter ikke for fejl eller
mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling
befordring, opbevaring eller øvrig forsømmelse hos andre en Kaos Skilte eller for usædvanligt slid eller brug.
11. GRAFISK ARBEJDE
11.1. Udarbejdelse af logo/design udføres på
timebasis i overensstemmelse med afgivet
tilbud.
11.2. Oplæg og andet grafisk materiale tilhører
Kaos Skilte og må ikke bruges eller viderebringes af og til tredjemand.

11.3. Kunden godkender oplægget og Kaos
Skilte er ikke ansvarlig for eventuelle sproglige
fejl.

12. SÆRLIGT OM BILREKLAME OG
BILINDPAKNING
12.1 Kaos Skilte afsætter særligt tid til montering af bilreklamer, hvorfor afbud skal meddeles senest 48 timer før det aftalte tidspunkt for
montering af bilreklame, idet der ellers faktureres 50% af beløbet.
12.2. Ved senere indlevering af køretøjet, forbeholder Kaos Skilte sig retten til at ændre
leveringstidspunktet.
12.3. Køretøjet skal indleveres nyvasket. Der
faktureres ekstra, hvis Kaos-Skilte er nødsaget
til at fjerne evt. tidligere reklamer, limrester
m.m.
12.4. Ved fuldindpakning / wrapping / PPF
Bilen skal afleveres renvasket og indvendig
rengjort, dagen før indpakning – bilens lak skal
være fri for voks, nano og silikonerester.
Bilen skal være fri for insektrester, tjære og
asfaltpletter samt fri for andre urenheder og
skidt.
Bilen må ikke være undervogns / hulrumsbeskyttet indenfor de seneste to uger før aflevering.
Bilen skal være fri for gamle folietekster, folierester og for limrester (med mindre afmontering er aftalt).
Ved dybe stenslag, løs eller dårlig lak, rust
eller andre skader kan vedhæftning ikke garan-

teres, og monteringen kan blive dyrere end
tilbud (med mindre det er aftalt på forhånd og
medtaget i tilbud).

Modtages bilen mod forventning ikke rengjort, gør vi gerne bilen ren og klar til indpakning for dig. Er den ikke vasket, koster
det 575,- for at vi kører i vaskehal.
Skal der fjernes tjærerester, asfalt, folie
eller limrester gør vi dette på timebasis til
500,- pr. Påbegyndt time.
Vigtig information – Demontering og løsdele.
For det bedste resultat demonterer vi, når
det er muligt blinklys, lygter, sprinklerdyser, sidepaneler, håndtag osv. Alt monteres
naturligvis igen, når bilen er indpakket.
Vi gør vores bedste, men demontering kan
i sjældne tilfælde skade eller ødelægge
plastdele osv.
Bilnavn, model o.lign tages af bilen og
monteres ikke igen (samles i en pose og
udleveres). Vi kan ikke garantere at disse
ikke bliver skadet.
Vil du selv demontere / skille bilen ad inden indpakning, eller hvis der er noget du
ikke vil have vi skiller ad, skal dette oplyses, når vi aftaler indpakning. Vi erstatter
ikke dele der under vores demontering og
håndtering skades eller ødelægges.
Er der dele der ikke kan afmonteres, kan
det være nødvendigt at lave opskæring af
folie omkring eller ind til delen.

Op til fastlimede gummilister, fuger og
lister der ikke let afmonteres, skæres folien
tæt til. Da folie ikke binder på gummi,
skæres så tæt på listen så muligt. Ligeledes
kan gummilister trække sig. Disse steder
kan ikke garanteres 100% pasning, hvorfor
bilens lak i nogle tilfælde kan ses i meget
smalle striber/punkter.
Vedhæftning, slitage og holdbarhed
Plastik / Ulakerede dele kan ikke pakkes
ind – folie har ikke god vedhæftning på
plastik.
Det er bilens synlige pladedele der pakkes
ind (ikke interiør, indvendige dørfalser og
pladedele).
Bilens original farve kan måske ses i bilens
samlinger, mellem dørsprækker tæt op til
fuger, faste gummilister o.lign.
Der kan forekomme samlinger hvor vi af
hensyn til foliebredde, folieforbrug og/eller
monteringshensyn skønner det hensigtsmæssigt. Vi forsøger at lægge samlinger
steder, hvor det ikke ses tydeligt. (Folien
har en banebredde, der ikke altid er bred
nok).
Folie er ikke lige så stærk som lak, men vil
yde nogen beskyttelse.
Mekanisk slid kan skrabe folien af / ridse
den.
Folie kan falme over tid.
Layouts med angivelse af placering af folie
og grafik er alene vejledende.

13. UNDERLEVERANDØRER
13.1. Kaos Skilte er berettiget til at overdrage
samtlige rettigheder og pligter i forhold til
opfyldelse af Ydelsen til tredjemand uden
Kundens accept.
14. ÆNDRINGER
14.1. Kaos Skilte forbeholder sig retten til at
ændre disse leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version er tilgængelig på
www.kaos-skilte.dk
15. LOVVALG OG VÆRNETING
15.1. Nærværende leveringsbetingelser er underlagt dansk ret og enhver tvist, der opstår
omkring et aftaleforhold underlagt nærværende
leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i
mindelighed, skal indbringes for de civile
domstole med Retten i Odense som værneting.

