HANDELS- OCH LEVERANSVILLKOR
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1.4.

Offert och avtal
Offertererbjudanden gäller för leverantören i 30 dagar från utfärdningsdatum.
Avtalet sluts när beställarens accepterande är mottaget av leverantören.
Har beställaren ombett leverantören om konceptutveckling, kreativa upplägg, originalmaterial m.m. är leverantören berättigad till att få ekonomisk ersättning
för detta arbete.
Övriga villkor för offert:
Material och processer kan bearbetas maskinellt enligt
villkoren i aktuell offert.
Beställaren kan ej kräva att arbetet utförs med delleveranser om detta inte angivits i aktuell offert.
Arbetsmaterial som skickats in av beställaren motsvarar det som angivits i leverantörens offerterbjudande.
Material och processer kan bearbetas maskinellt enligt
villkoren i aktuell offert.
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Pris
Alla priser anges i exklusive moms.
Ifall det till leveransen har inträffat höjningar i lön,
materialpriser, sociala avgifter eller övriga omkostnader, är leverantören berättigad att justera priset efter
dokumentering av sådana höjningar och informera Beställaren med hänsyn till dessa.
Priser i utländsk valuta är baserad på den på datumet
för offerten eller orderbekräftelse gällande valutakurs
på den aktuella valutan i danska kronor.
I undantagsfall kan leverantören förbehålla sig rätten
att vid kursändringar före betalning ändra priset för
överensstämmande.
Utöver anbud eller avtalat pris är leverantören berättigad till att kräva ersättning för:
- Extraarbete till följd av att det grundmaterial som beställaren har givit leverantören visar sig vara ofullständigt eller felaktigt.
- Extraarbete till följd av att beställaren begär rättelser
eller ändringar i det levererade materialet efter att arbetet påbörjats.
-Extraarbete till följd av att beställaren gör flera korrekturändringar utöver det som angivits i offerten.
- Övertidsarbete och andra åtgärder som bestämts
med beställaren efter ingående i avtal.
- Förvaring, leverans, hantering och utsändning av beställarens digitala och analoga material och verktyg efter leverans har ägt rum.
- Extraarbete som följer av att avtalet inte kan genomföras utan avbrott på grund av orsaker från beställarens sida.
Leverans
Leverans sker på den tidpunkt det avtalats om med
beställaren, dock med förbehåll för förseningar eller
förhinder på grund av:
Beställarens handling eller avsägelse.
De i punkt. (8.1.) nämnda omständigheterna.
Vid dessa hinder har leverantören rätt till en förlängning av leveranstiden eller till att häva avtalet.
Om en omständighet som ovanstående medför att
fullföljande av leverantörens leveransförpliktelser blir
dyrare, är leverantören förpliktigad att fullfölja leveransförpliktelserna ifall beställaren förklarar sig villig
att betala den av leverantören beräknade kostnadsökningen.
Om det inte är avtalad någon tidpunkt för leverans
bestämmer leverantören leveranstidpunkt.
Leverans sker Fritt fabrik hos leverantören om inte leverantören har åtagit sig att leverera varan till beställaren. I händelse av detta sker försändelse på beställarens kostnad och risk, och leverans anses fullföljd, när
varan är överlämnad till oberoende speditör.
Betalning
Om inte annat är avtalat ska betalning ske inom 14
dagar från fakturadatumet.
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Det tillkommer ränta från förfallodatum efter leverantörens till varje tids gällande ränta. Leverantören beräknar sig 1,5% per påbörjad månad i förseningsränta
vid försenad betalning.
På leverantörens begäran är beställaren alltid skyldig
att ge bankgaranti som säkerhet för betalning. Framläggs begäran efter avtalet är ingått är leverantören
skyldig att undanta beställaren varje utgift som uppkommer därefter.
Egendomsrätt, upphovsrätt m.m.
Upphovsrätten till av leverantören utvecklade förarbeten och koncept, kreativa upplägg, originalmaterial
m.m. tillhör leverantören och får under inga omständigheter utan leverantörens godkännande överlåtas
till tredje part.
Det som leverantören har tillhandahållit eller låtit tillhandahålla för förarbete, mellanprodukter, material,
verktyg m.m., för användning vid leverans är leverantörens egendom. Detta gäller oavsett om det som tillhandahållits är särskilt fakturerat.
Det i punkt. 5.2. omnämnda får endast användas för
arbeten av beställaren och förvaras endast efter särskilt avtal härefter.
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Förseningar
Inträffar förseningar är beställaren med det i punkt
3.1. följande förbehåll endast berättigad till att häva
avtalet, såvida beställaren samtidigt som tecknande av
avtalet preciserat vikten av att leverans sker till exakt
avtalad tidpunkt.

7.
7.1.

Brister
Leverantören har inget ansvar för fel som beställaren
inte skriftligt har rättat vid korrektur, implicerande
print, digital information, provtryck och liknande.
Beställaren är inte berättigad till prisavdrag eller till
att neka att mottaga det beställda materialet vid
mindre avvikelser från godkända prov och avtalad specifikation.
Leverantören har rätt till att leverera en upptill 10%,
mer eller mindre mängd än avtalat. Vid de tillfällen där
papper och annat material är framställt speciellt till
ordern av andra än leverantören, har leverantören
rätt till en rimlig mer- eller mindre leverans utöver
10% av avtalat upplägg, dock svarande leverantörens
leveransvillkor.
Beställaren är ansvarig för att snarast reklamera en
bristfällig leverans. Uteblir reklamation eller reklamerar beställaren utom skälig tid, förlorar beställaren
möjligheten göra anspråk på defekten. Leverantören
är berättigad till att avhjälpa en brist, så länge detta
kan ske inom rimlig tid.
Leverantören ansvarar ej för fel eller brister förenliga
med att beställaren själv tillhandahållit papper eller
annat till leveransen.
Leverantören har inget ansvar för felplacering av limmade eller insatta element, såvida beställaren inte
skriftligt har givit leverantören exakta instruktioner
om dessas placering.
Leverantören ger ingen garanti för saknad eller dubblerade nummer vid leverans innehållande numrerade
arbeten. Vid leverans innehållande arbeten som är
numrerade vid mottagning debiteras extra för eventuella rättningar av nummer.
Om inte det är speciellt avtalat mellan parterna får
den köpta varan inte sändas till USA, Kanada och
andra översjöiska länder utan särskilda produkt -ansvarsförsäkringar som gäller för dessa områden. Försäkringar betalas av beställaren. Leverantören kan inte
göras ansvarig för kundens krav som kan täckas av en
sådan försäkring.
Mindre avvikelser i kvalitet, färg etc. samt små sorterings- och avräkningsfel är godtagbara.
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Ansvar
Vid tillfälle av försening och vid tillfälle av brister på
det levererade har leverantören inget ansvar om förseningar eller briser beror på:
Fel i eller skador av produktionsutrustning,
som bevisligen har förorsakat försening eller
skador i produktionen.
Vid tillfälle av arbetskonflikter av alla sorter.
Vid övriga andra omständigheter som leverantören inte kan kontrollera över, som brän-
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der, vattenskador, naturkatastrofer, krigsmobilisering eller oförutsedda militärinkallelser
av tillsvarande omfattning, rekvirerande,
konfiskering, uppror, oroligheter, valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän
varubrist, restriktioner på drivkraft, exportoch importförbud och annan liknande force
majeure-situation.
Försening eller bristfällig leverans omfattas av den i
punkt. 8.1. avhandlade ansvarsfrihet, om orsaken till
underleverantörens förseningar eller bristfälligt utförande är en av de i punkt 8.1. nämnda omständigheter
eller verksamhetens upphörande.
Leverantören svarar inte för beställarens manko,
vinstförlust eller indirekt förlust, innefattande förlust
som ett resultat av kundens rättsliga förhållande till
tredje part, jfr. dock punkt. 8.4., vid tillfälle av försening eller brister i levererat material.
Leverantören är ansvarig i de tillfällena av att en levererad produkt förorsakar personskador eller vållar skador på ting om det rådande objekt av sin sort är
skapad för till icke professionellt bruk och huvudsakligen är används av skadelidande i enlighet med detta.
Leverantören är endast ansvarig för arbetsskador om
de dokumenterats att skador orsakats av att dennes
folk begått fel, som inte kunnat avvärjas vid beställarens kontroll av levererad produkt.
Leverantören är dock aldrig ansvarig för skador, som
orsakats på beställarens eller andras produktion, på
produkter som emballeras i/etiketteras med de levererade produkter eller på ting i produktion dessa produkter ingår, om inte det är dokumenterat att det från
leverantörens sida har behandlats med grov oaktsamhet.
Leverantören står aldrig ansvarig för svinn, driftsstopp
eller indirekta förluster.
I de tillfällen då leverantören med anledning av en arbetsskada blir pålagd ansvar gentemot en tredje part
som sträcker sig utanför den fastställda gränsen för leverantörens ansvar, är beställaren pliktig till att tillhandahålla leverantören ersättning till följd av detta,
såväl som för juridiska omkostnader.
Leverantören har inget ansvar för beställarens bristfälliga rättsgrund till reproduktion, kopiering eller utgivning av skrift, bilder, teckningar, mönster, illustration, texter, varumärken, andra företagssymboler eller
övriga varuutrustning, däri omfattande formgivning eller annat, som kan vara skyddat av tredje parts rättigheter. Ådrar sig leverantören ansvar till tredje part i
anledning av beställaren brist på rättighet, håller beställaren leverantören utan skyldigheter för sådant ansvar.
Leverantören har inget ansvar för tapp eller skador av
egendom, som t.ex. original, material och liknande,
som inte är leverantörens, men som har överlåtits till
denne av beställaren med hänsyn till lösning av en avtalad uppgift med hänsyn till förvaring, därtill på förvaring av arbeten leverantören utfört. Leverantören är
dock ansvarig, om det är dokumenterat att tappet eller skador påvisats bero på grovt oaktsamt beteende
av leverantören och dennes folk. Beställaren får själv
besörja för försäkring av objekten emot skador och
olyckor.

Tilläggsvillkor för reproarbete:
8.7.

9.
9.1.

Beställarens kvalitetskontroll tar över det fulla ansvaret vid påbörjat tryckarbete. Vid eventuella fel i tryckformen, inklusive tryckplattor, film, filer och liknande
kan leverantören inte göras ansvarig för därav följande brister, men är själv pliktigt att leverera nya rättade tryckformar.
Underlleverantörer
Leverantören är berättigad till att helt eller delvis låta
arbetet utföras av en underleverantör.

10. Köplagen
10.1. Dansk lagstiftning inklusive Köplagen tillämpas på aktuella avtal i det omfång tillämpningen inte är fastslagen i avtalets text eller i närvarande Handels- och leveransvillkor. En
eventuell juridisk tvist angående tolkning eller villkorens uppfyllande och tillämpning, kan endast avgöras i dansk domstol i
enighet med dansk jurisdiktion.

