
 

 

ALMENLIGE AFTALE-, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

Northern Grafics ApS 

Anvendelse. 

1. Nedenstående aftale-, salgs- og leverings betingelser finder anvendelse som følger: 

a. Pkt.2-12 og 14-19 finder anvendelse på alle tilbud og aftaler, bortset fra sådanne, hvor Northern Grafics 

medvirker som agent/formidler, jfr. pkt. b straks nedenfor; 

b. Pkt. 13, 16, 17 og 19 finder anvendelse på tilbud og aftaler, hvor Northern Grafics medvirker som 

agent/formidler, dvs. hvor tilbud afgives af andre end Northern Grafics eller af Northern Grafics på andres 

vegne, og hvor en eventuel aftale sluttes direkte mellem køber og andre end Northern Grafics eller mellem 

køber og Northern Grafics på andres vegne; 

medmindre aftale-, salgs-, og leveringsbetingelserne er fraveget ved skriftligaftale mellem parterne 

Tilbud. 

2. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og bliver først bindende for Northern Grafics, når Northern 

Grafics skriftligt har bekræftet en ordre, der er afgivet i henhold til tilbuddet. Det afgivet tilbud gælder som 

udgangspunkt i 30 dage. Forlængelse af tilbud er muligt, hvis aftale finder sted.    

Produktinformation. 

3. Udleveret salgsmateriale og prislister er alene af vejledende karakter. 

Levering. 

4. Materiellet leveres ex works/ab fabrik, medmindre andet aftales 

Leveringstid. Forsinkelse. 

5. Såfremt køber er forhindret i at modtage materiellet til den aftale leveringstid, anses levering for at have 

fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt. 

6. Leveringstiden er fastsat med forbehold af forsinkelse som følge af strejke, lock-out, krig, ildsvåde, 

driftsstandsninger, transporthindringer, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører eller andre 

årsager uden for Northern Grafics’s kontrol, uanset om disse indtræder hos os eller hos vore sædvanlige 

leverandører eller andre, der medvirker ved leverancen. 

7. Eventuelle erstatningskrav i anledning af forsinkelse er begrænset til max. at udgøre 10% af købesummen, 

dog max. kr. 20.000. 

Mangler.  

8. Køber er pligtig at undersøge leveret materiel ved modtagelsen, og synlige mangler skal omgående og senest 

inden otte dage efter leveringen meddeles skriftligt til Northern Grafics ApS. 

9. Såfremt materiellet er behæftet med mangler, påtager Northern Grafics sig i et år efter leveringen – efter eget 

valg – at foretage omlevering, afhjælpning eller at yde et forholdsmæssigt afslag i prisen. 

10. Northern Grafics ApS er ikke erstatningsansvarlig for skader eller udgifter, der måtte være forårsaget af 

mangler ved det leverede, medmindre det godtgøres, at der fra Northern Grafics’ side er udvist et forhold, som 

kan tilregnes denne som forsætligt eller groft uagtsomt. 

11. Mangler, der skyldes uhensigtsmæssig opbevaring, manglende vedligeholdelse, ukorrekt montering udført af 

andre end Northern Grafics, uhensigtsmæssig brug, herunder brug i strid med Northern Grafics’ 

brugsanvisninger og tekniske specifikationer, normalt slid og ælde, korrosion, vandskader eller brug af uegnet 

olie, er Northern Grafics uvedkommende. 



 

 

12. Northern Grafics’ erstatningsansvar for skader eller tab som følge af mangler ved materiellet omfatter ikke 

indirekte skader og tab, såsom driftstab, avancetab eller tab, der lides af tredjemand. Erstatning kan i intet 

tilfælde overstige købesummen, dog max. kr. 75.000. 

Formidlingsansvar.    

13. I de tilfælde, hvor Northern Grafics alene medvirker som agent/formidler, er Northern Grafics ikke overfor 

køber ansvarlig for forsinkelse, faktiske eller retlige mangler ved det leverede, jfr. Pkt. 1 (a), idet køber og 

Northern Grafics er enige om ikke at stå i kontraktforhold til hinanden. Dette gælder, uanset Northern Grafics 

som led i sin formidling har meddelt eller videregivet tekniske oplysninger, specifikationer eller lignende til 

køber. Købers forhold til leverandøren/sælger af det leverede er ligeledes i det hele Northern Grafics 

uvedkommende. 

Produktansvar. 

14. Northern Grafics hæfter ikke for skade forvoldt af materiellet, medmindre det godtgøres, at der fra Northern 

Grafics’ side er udvist et forhold, som kan tilregnes denne som forsætligt eller groft uagtsomt. 

15. Såfremt der efter bestemmelsen i pkt. 14 kan fremsættes krav mod Northern Grafics for 

produktansvarsskader, er Northern Grafics dog uden ansvar for indirekte skader eller følger, såsom driftstab, 

avancetab eller tab, der lides af tredjemand. Under alle omstændigheder kan ansvar for skade på ting ikke 

overstige kr. 25.000. 

16. I det tilfælde at Northern Grafics måtte ifalde produktansvar over for tredjemand, er køberforpligtet til at 

holder Northern Grafics skadesløs i samme omfang, som Northern Grafics ’ ansvar begrænses over for køber. 

17. Køber er pligtig at lade sig sagsøger ved same domstol, som behandler tredjemands erstatningskrav mod 

Northern Grafics i anledning af det leverede materiel. 

Betaling. 

18. Fakturering sker på det aftalte leveringstispunkt. Fakturaen er forfalden til betaling 8 dage efter fakturadato. 

Ved for sen betaling beregnes morarente udgørende 2% pr. påbegyndt måned. 

Tvister. 

19. Enhver tvist mellem parterne eller indirekte afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og 

leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret. 

 


