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Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Grundlag for Ordrebekræftelsen
Den underskrevne ordrebekræftelse er bindende for Parterne
og er uopsigelig i aftaleperioden. Parterne kan opsige
ordrebekræftelsen med tre måneders skriftligt varsel dog
tidligst til udløb af bindingsperioden fastsat i ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelsen kan dog hæves i henhold til disse
salgs- og leveringsbetingelser.
Udløber aftaleperioden uden at der er aftalt nedtagning eller
forlængelse, kan hver part opsige ordren med 3 måneders
varsel til udgangen af et kvartal.
Alle informationer på ordrebekræftelsen er afgivet i god tro
og er ifølge Zibrawireless oplysninger korrekte. Indholdet af
ordrebekræftelsen må ikke bringes til tredjemands kund-skab
uden Zibrawireless skriftlige tilladelse.
Bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af
elektroniske kommunikationsnet og - tjenester og senere
ændringer finder ikke anvendelse for aftaleforholdet.
Levering
Zibrawireless skal bestræbe sig på at gøre de i ordrebekræftelsen bestilte serviceydelser klar til brug senest på den
i ordrebekræftelsen nævnte leveringsdato.
Udstyr
Zibrawireless har ejerskab til det udstyr Zibrawireless har
opsat i forbindelse med levering af de bestilte serviceydelser.
Zibrawireless er berettiget til uden forudgående varsel, at
afbryde kundens udstyr såfremt denne ved betjening af
udstyret bringer netværket eller ydelsen I fare eller til ulempe
for Zibrawireless eller øvrige af dennes kunder.
Vedligeholdelse af udstyr udover det i ordrebekræftelsen
beskrevne er ikke dækket.
Der tages forbehold for intern kabling på Lejers lokation(er),
idet intern kabling over 50 meter eller intern kabling som
omfatter mere end en enkelt etage vil blive faktureret
selvstændigt og indgår derfor ikke i installationsvederlaget,
medmindre dette er specificeret i ordrebekræftelsen.
Priser
Alle priser er ekskl. moms og alle til enhver tid gældende
afgifter. Alle priser og vederlag er fastsat i ordrebekræftelsen.

afhængig af, hvilken indtræder først. Rådighedsrets- og
installationsvederlag faktureres ved underskrift af Ordrebekræftelsen.
Enhver gyldig faktura fremsendt af Zibrawireless skal betales
senest 30 dage efter udstedelse for så vidt angår
løbende vederlag. Enhver gyldig faktura fremsendt af
Zibrawireless for Rådighedsrets- og installationsvederlag skal
betales senest 7 dage efter udstedelse.
Alle betalinger i henhold til denne Rammeaftale skal gennemføres uden fradrag eller modregning af nogen art, med
mindre andet er aftalt mellem Parterne og angivet i den
pågældende Ordrebekræftelse.
Hvis Lejer ikke foretager rettidig betaling, skal Lejer betale
renter af det udestående beløb for den forløbne tid. Renten
skal påløbe og beregnes med en årlig rente svarende til den
officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat
henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år,
med et tillæg på 7 %, og skal beregnes for det forløbne antal
dage baseret på et år bestående af 365 dage fra forfaldsdagen
indtil den faktiske betalingsdag i henhold til rentelovens
regler.
Indeksregulering
Alle løbende vederlag for ydelser leveret af Zibrawireless
Indeksreguleres én gang årligt efter Danmarks Statistiks
samlede forbrugerprisindeks, eller et tilsvarende officielt
indeks, som erstatter det nævnte indeks og som måler den
samme prisudvikling, og reguleres med den procentvise
udvikling i prisindekset angivet med to decimaler.
Tegninger og kort
Alle tegninger og kort, som fremsendes til kunden, forbliver
Zibrawireless ejendom. Tegninger og kort må ikke vises til
tredjemand uden Zibrawireless skriftlige tilladelse.

Overdragelse
Parterne er ikke berettigede til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Ordrebekræftelsen til
tredjepart, medmindre den erhvervende tredjepart indtræder
i samtlige rettigheder og forpligtelser, og kun såfremt den
anden Part godkender overdragelsen skriftligt.

Betalingsbetingelser
Løbende vederlag for ydelser fastsat i Ordrebekræftelser skal
betales kvartalsvis forud startende på ibrugtagningsdagen
eller når ydelsen er erklæret Klar til Brug af Zibrawireless
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Tilbageholdsret
Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Zibrawireless sig ret
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til midlertidig at tilbageholde ydelsen indtil betaling forligger.
Tilbageholdelsen sker med 5 dages varsel og i øvrigt henhold
til dansk rets regler på området.

Ingen af Parterne skal under nogle omstændigheder være
erstatningsansvarlige for et beløb der overstiger 50% af
værdien af den pågældende Ordrebekræftelse.

Ophævelse

Force Majeure

Hver Part kan skriftligt hæve denne aftale samt enhver
tillægsaftale øjeblikkeligt overfor modparten, ved modpartens væsentlige misligholdelse af denne aftale i henhold til
dansk ret, eller hvis modparten bliver erklæret konkurs eller
træder i betalingsstandsning.

Zibrawireless er ikke ansvarlig for levering af de i kontrakten
nævnte forpligtelser, såfremt dette hindres eller umuliggøres
af enhver situation, som er udenfor Zibrawireless- kontrol.

Som væsentlig misligholdelse anses helt eller delvist ubetalt
faktura, som ikke indenfor 20 dage efter fremsendelse af
skriftlig rykker fra Zibrawireless betales.

Disse Generelle Salgs- og leveringsbetingelser er underkastet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at
finde en mindelig løsning på tvistigheder, og til at gøre det på
en sådan måde, at de normale ydelser eller den normale
produktion ikke berøres heraf. I mangel af mindelig løsning
efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende
ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Fortrolighed
Som fortrolig information anses enhver information om
modpartens virksomhed eller forretningsforhold, som en Part
har modtaget direkte eller indirekte, det være sig mundtligt
eller skriftligt, i forbindelse med udførelsen af opgaverne.
Undtaget herfra er dog oplysninger, som er eller bliver
offentlig tilgængelige på anden måde end ved en af Parternes
misligholdelse.

Lovvalg

Parterne forpligter sig til at behandle al information i
tilknytning til drøftelserne som strengt fortroligt samt ikke at
videregive fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra modparten og kun at
anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i
nærværende aftale.
Parterne er berettigede til at videregive oplysninger til
myndighederne til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Ved
aflevering af oplysninger er den Part, der udleverer sådanne
oplysninger, forpligtet til at forbeholde sig for-trolighed i
størst muligt omfang.
Nærværende fortrolighedsforpligtelse gælder for begge
Parter også efter ophør af aftalen.

Ansvar
Zibrawireless er ikke ansvarlig for forringelse eller skade på
nogle kredsløb eller for nogen virkningsfejl af nogle kredsløb,
eller nogen utilgængelighed, forsinkelse, nedlæggelse eller
afbrydelse der skyldes Lejers handlinger.
Zibrawireless er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
Ingen af Parterne skal være ansvarlige overfor den anden Part
eller dennes datterselskaber, forhandlere, kunder eller andre
slutbrugere for indirekte tab.
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