
Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser 
finder anvendelse for al samhandel med L.H. 
Trading, i det følgende kaldet LH og LH’s 
kunde i det følgende kaldet køber, og fraviges 
kun ved anden skriftlig aftale.

•  Alle i prislisten nævnte priser er uden 
afgifter og moms, ab vort lager, med ret til 
ændringer uden varsel.

•  Betalingsbetingelser er anført i tilbuddet og 
på fakturaen. Ved for sen betaling
beregnes rente med 1% pr. påbegyndt 
måned. Renten tilskrives kontoen og 
fremgår af fremsendte rykker/kontoudtog.

Forsendelse
Forsendelse sker for modtagerens regning og 
risiko. Evt. reklamation skal anmeldes til 
fragtfører ved varens modtagelse.

Returnering
Lagervarer tages alene retur til kreditering 
efter forudgående aftale.

• Varerne skal i ubeskadiget stand og i 
original emballage returneres franko til LH 
med angivelse af fakturanummer og dato 
for levering.

•  Ikke lagerførte varer tages kun und-
tagelsesvis retur og i så fald alene på 
betingelser fastsat af LH’s leverandør.

•  Returnerede lagervarer krediteres med et 
minimumsfradrag på 5% ved returnering
inden 8 dage.

•  Ved returnering mellem 8 dage og 6 
måneder efter leveringsdagen fratrækkes 
10%.

•  Varer modtages ikke retur til kreditering 
senere end 6 måneder efter leverings-
dagen.

•  Ekspeditions- og forsendelsesfejl vil natur-
ligvis være undtaget fra standard-
bestemmelserne.

Garanti og ansvar
•  LH påtager sig intet ansvar for, at leverede 

produkter egner sig til det af køber på-
tænkte formå l. 

 
•  Reklamationer over synlige mangler og/

eller fejl skal ske inden 8 dage fra 
leverancens modtagelse. I modsat fald er 
køber afskåret fra at gøre fejlen eller 
manglen gældende.

•  For fabrikations- og materialefejl gælder en
garanti på 24 måneder. Garantien gælder 
alene reparation eller ombytning af 
produktet, som viser sig fejlbehæftet. Det er 
dog en betingelse, at køber leverer det/de 
mangelfulde produkter frit til LH’s adresse 
til ombytning vedlagt skriftlig beskrivelser 
af manglen/fejlen. Genfremsendelse af de 
ombyttede produkter sker for LH’s regning, 
men købers risiko.

Der tages i nærværende forbehold med 
hensyn til eventuelle trykfejl samt ændringer i 
produktprogrammet.

Vi ønsker til enhver tid at give vore kunder 
den bedst mulige betjening, og vil bestræbe 
os på at være mest mulig imødekommende.


