SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Anvendelse
Nærværende salgs- og
leveringsbetingelser gælder for alle
produkter og ydelser leveret af
Industriprint A/S (herefter benævnt IP).
IP’ salgs- og leveringsbetingelser er
bindende, og tilsidesætter dermed alle
aftaler og sædvaner, som er i strid med
betingelserne, herunder betingelser
udarbejdet og fremsendt af køber,
medmindre andet fremgår af den af IP
fremsendte ordrebekræftelse, eller på
anden vis er indgået skriftlig aftale om.
2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
Når intet andet er angivet, er et tilbud
kun bindende for IP, såfremt tilbuddet
accepteres inden 2 måneder fra
tilbudsdatoen.
IP bliver tidligst forpligtet ved de af IP
afgivne erklæringer, uanset hvorledes
disse betegnes, når IP har afsendt sin
ordrebekræftelse. IP er berettiget til,
indtil ordrebekræftelsen er kommet til
købers kundskab, at tilbagekalde de af IP
fremsendte erklæringer.
3. Fuldmagt
Ingen selvstændig person/selskab, så
som agent, repræsentant eller mægler,
er bemyndiget til at forpligte IP uden
skriftlig aftale herom.
4. Priser
Alle priser er dagspriser, excl. moms,
andre offentlige afgifter, emballage og
fragt.
Prisen er excl. arbejde, som påløber som
følge af, at det materiale, som køber har
leveret, er mangelfuldt, overarbejde, som
påløber som følge af, at arbejdet skal
udføres hurtigere end sædvanligt,
opbevaring af færdigt arbejde, samt
udarbejdelse af skitser, layout,
rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.v.,
samt ejendomsretten til fremstillede
værktøjer, selv om køber har betalt en
andel heraf.
Såfremt der i tiden frem til leveringen
indtræder stigninger i
produktionsomkostningerne, især til
lønninger og materialer, er IP berettiget
til at regulere prisen med sådanne
dokumenterede stigninger.

beregnet, eller forsinkelsen skyldes en
underleverandørs forhold. Køber kan dog
ikke kræve erstatning for indirekte tab,
herunder afsavnstab, driftstab, samt gøre
yderligere beføjelser gældende.
I tilfælde af at køber ikke tager imod
levering på leveringstidspunktet,
herunder misligholder sin
afhentningsforpligtelse, er IP berettiget til
at hæve aftalen og gøre erstatningskrav
gældende.
6. Betaling
IP’ betalingsbetingelser er som anført på
fakturaen. Er beløbet ikke betalt senest
på forfaldsdatoen, tilskrives der renter på
1,5 % pr. påbegyndt måned.
Køber er ikke berettiget til at anvende
købesummen eller en del heraf til
modregning, ligesom købers reklamation
efter punkt 9 ikke berettiger køber til at
tilbageholde købesummen.
Varer er solgt med ejendomsforbehold,
hvorefter IP er berettiget til at tage den
solgte vare tilbage, såfremt køber - helt
eller delvist - misligholder sin
betalingsforpligtelse.
Misligholder køber en eller flere af de
anførte forpligtelser, herunder hans
forpligtelser efter punkt 5, er IP
berettiget til at hæve aftalen, sælge
varen - på købers regning - til anden
side, og/eller gøre erstatningskrav
gældende. IP kan kræve ethvert tab
erstattet, herunder også indirekte tab.

7. Garanti
Garantien omfatter kun produkter, som
påviseligt er behæftet med væsentlige
fejl eller mangler hidrørende fra
mangelfuld udførelse eller anvendelse af
dårlige materialer, som er leveret af IP.
Garantien gælder kun, såfremt varerne er
forsvarlig opbevaret, og af køber er
anvendt til sædvanlig brug.
Er varen behæftet med væsentlige fejl
eller mangler er IP forpligtet og berettiget
til - efter eget valg - at afhjælpe
manglen, at foretage omlevering, give
forholdsmæssig afslag i prisen, eller
betale erstatning. Køber er ikke
berettiget til at gøre yderligere beføjelser
gældende. Transport-, forsikrings-, rejseog andre omkostninger ved afhjælpning
eller omlevering betales af køber. IP'
5. Levering
erstatningspligt er maksimeret til
Levering sker “ab fabrik”, hvorefter køber fakturaprisen for den mangelfulde vare,
- når varen er færdigbearbejdet og klar til og IP kan under ingen omstændigheder
levering - bærer risikoen og alle
gøres erstatningspligtig for indirekte tab,
omkostningerne ved leveringen, herunder så som afsavnstab, driftstab mv.
transportomkostninger. Køber er pligtig
IP har intet ansvar for fejl, som køber
til - i god tid - at give meddelelse om,
ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk,
hvilken forsendelsesmåde han ønsker at
ligesom IP ikke hæfter for fejl og
anvende.
mangler, som skyldes halvfabrikata
I tilfælde af forsinket levering er IP
leveret af køber. Endvidere bærer
berettiget til at afhjælpe misligholdelsen, køberen risikoen for, at de af ham
såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
leverede halvfabrikata ikke kan
Først når forsinkelsen kan betegnes som
anvendes, f.eks. at materialerne ikke er
væsentlig, er køber berettiget til at hæve egnede til at modtage tryk.
og kræve erstatning. Køber kan dog ikke
gøre de nævnte beføjelser gældende,
8. Force majeure
såfremt forsinkelsen skyldes købers
IP er ikke erstatningspligtig for
forhold, f.eks. fordi købers
manglende opfyldelse af sine
korrekturlæsning tager længere tid end
forpligtelser, såfremt IP kan godtgøre, at

dette skyldes en hindring uden for deres
kontrol, så som strejke, lockout, eksporteller importforbud, embargo, forsinket
eller mangelfuld levering af materialer fra
underleverandører, produktionsstop,
mangel på energi eller
transportmuligheder eller force majeure i
øvrigt. I så fald er IP berettiget til at
forlænge leveringstiden tilsvarende eller
til at hæve aftalen. Så snart hindringen
er ophørt, er hver af parterne forpligtet
ifølge aftalen, medmindre IP forinden har
hævet aftalen. En hindring på mere end 3
måneder berettiger hver af parterne til at
hæve aftalen.
9. Reklamations- og
undersøgelsespligt
Køber er pligtig til at undersøge varen
straks ved modtagelsen og senest 8 dage
efter modtagelsen at reklamere over
enhver mangel. Overholder køber ikke de
anførte frister, fortaber han retten til at
gøre manglen gældende.
10. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver
tid gældende regler i henhold til
produktansvarsloven. I det omfang intet
andet følger af ufravigelige retsregler,
kan IP ikke pålægges yderligere ansvar.
IP kan ikke gøres ansvarlig for avancetab
eller andet indirekte tab, i det omfang
dette ikke følger af de ufravigelige
retsregler.
I tilfælde, hvor IP holdes ansvarlig
udover det ovenfor anførte ansvar, skal
køber tilsvarende holde IP skadesløs
herfor. Køber er forpligtet til at lade sig
sagsøge for den samme
domstol/voldgiftsret, som behandler
spørgsmålet om IP‘ produktansvar.
11. Ophavsret m.v.
IP’ skitser, layout, rentegning,
tekstforslag o.l. tilhører IP, og kan ikke
uden IP’ godkendelse overdrages til
tredjemand.
IP har intet ansvar for køberens
manglende hjemmel til reproduktion,
mangfoldiggørelse eller udgivelse af
skrift, billeder, tegninger, mønstre,
illustrationer, tekster, varemærker,
forretningskendetegn eller andre
rettigheder, som tilhører tredjemand.
Bliver IP ansvarlig overfor tredjemand for
krænkelse af dennes rettigheder, er
køberen forpligtet til at holde IP
skadesløs for et sådant ansvar.
12. Værneting og lovvalg
Eventuelle tvister, som opstår i henhold
til denne aftale, skal anlægges ved de
ordinære domstole i Aalborg og afgøres
efter danske retsregler.
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