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ALM. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ELMERPRINT A/S 
 

Nr. 0195-DK 

 

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder med mindre andet er skriftligt aftalt i ordrebekræftelsen fra 
ElmerPrint A/S.  
 

1. Tilbud og priser. 
 

1.1 Tilbud er gældende 30 dage efter tilbuddets datering, dog med forbehold af ret til ændring i priser i 
tilfælde af ekstraordinære eller dokumenterede råvarestigninger og valutakurs udsving, og offentlige 
afgifter  
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er ElmerPrint berettiget til at kræve betaling for: 

- Ekstra arbejde som følge af at det grundmateriale som køber har givet ElmerPrint, viser sig 
at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. 

- Ekstra arbejde som følge af at køber rekvirerer rettelser eller ændringer i det 
leverede/accepterede korrektur , efter at arbejdet er påbegyndt.  

 
1.2 Alle priser opgives som ab fabrik i Dkr. eksklusiv moms, forsendelsesemballage, told og andre 
offentlige pris- eller produktafhængige afgifter. 
 
1.3 Prislister uden angivelse af udløbsdato anses for vejledende. 
 
1.4 Alle priser er eksklusive omkostninger til idéfremstilling, prøvetryk, tekstforslag, skitser, tegninger, 
lay-out, mønstre, film- og fotoarbejde, værktøjer, klicheer og andre repro- eller følgeomkostninger, som 
afholdes af ElmerPrint for at tilvejebringe og/eller genfremstille leverancen. Disse omkostninger afregnes 
billigst efter regning, ifølge fastpris-tilbud eller med basis i en overslagspris, som dog kun skal opfattes 
som vejledende. 
 
1.5 Ved forsendelse af ordrer med netto fakturabeløb under 1.500 Dkr. excl. moms beregnes et 
forsendelsesgebyr på 150,- Dkr. tillagt sædvanlig porto/fragt. 
 
1.6 Alle ordrer opkræves en miljøafgift på 115,- Dkr. pr. ordre. 
 

2. Ordrebekræftelser. 
 
2.1.ElmerPrint er kun forpligtet af ordrer, der af ElmerPrint er bekræftet skriftligt og af køber rettidigt 
returneret i underskrevet stand. Evt. indsigelse mod den fra ElmerPrint fremsendte ordrebekræftelse skal 
omgående og uopholdeligt meddeles overfor ElmerPrint. Forholder køber sig passiv i mere end 5 hverdage 
efter ordrebekræftelsens modtagelse, antages dette at være accept fra købers side. 
 
2.2 Bekræftede ordrer kan kun ændres i det omfang, ElmerPrint skriftligt har accepteret ændringer, og da 
altid kun hvis køber dækker de omkostninger tillagt normalavance, som ændringen medfører for 
ElmerPrint. 
 
2.3 Forinden bekræftelse af større ordrer kan ske, forbeholder ElmerPrint sig ret til fra køber at få stillet 
betalingsgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. 
 
2.4 For special-ordrer kan den bekræftede leveringstid overskrides med det antal dage, som går ud over 
første korrekturforløb frem til godkendt korrektur foreligger/accepteres. 
 

3. Ejendomsret, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. 
 
3.1 Idéfremstilling, tekstforslag, skitser, tegninger, lay-out, fotomateriale, mønstre, film- og fotoarbejde, 
værktøjer, klicheer og andre materialer, som er fremstillet eller leveret af ElmerPrint for at kunne 
tilvejebringe og/eller genfremstille leverancen, er ElmerPrint´s ejendom og må ikke uden godkendelse fra 
ElmerPrint anvendes af andre. 
 
3.2 Trykte materialer mærket ElmerPrint og /eller Nova er omfattet af særlig ophavsret og copyright 
beskyttet, ligesom de tilhørende varemærker er registrerede og dermed ikke uden særlig tilladelse må 
anvendes af andre. 
 
3.3 I særlige tilfælde, og kun hvor det er særskilt anført i ordrebekræftelsen eller i andet dokument, kan 
klicheer og film udleveres til køber mod særskilt betaling af samtlige omkostninger, som er forbundet med 
fremstillingen af disse materialer. Er det aftalt, at køber blot betaler en andel af disse omkostninger, uanset 
andelens størrelse, er materialet ElmerPrint´s ejendom i enhver henseende. 
 
3.4 Klichéer opbevares max 2 år efter seneste anvendelse. 
 

4. Ansvar. 
 
4.1 ElmerPrint´s ansvar omfatter rettidig levering af den bestilte vare, i den aftalte kvalitet og mængde, idet 
ElmerPrint for ikke-lagervarer må forbeholde sig at levere den bestilte mængde med tolerance - 10 %,  + 15 
% . 
 
4.2 I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har ElmerPrint intet ansvar i 
tilfælde, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, 
som ElmerPrint ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller 
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, 
valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- 
og importforbud og anden lignende force majeuresituation. 
 
4.3 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i 4.2 omhandlede ansvarsfrihed, såfremt 
forsinkelse eller manglen skyldes underleverandørers forsinkelse, eller mangelfulde udførelse, der kan 
henføres til en af de i 4.2 nævnte omstændigheder eller underleverandørens ophør. 
 
4.4 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter ElmerPrint ikke for købers 
driftstab, tab af avance eller andet direkte eller indirekte tab som følge af købers retsforhold over for 
tredjemand, jfr. dog 4.5. ElmerPrint hæfter heller ikke for skade på eller nedbrydning af de leverede 
produkter, som rækker ud over normal anvendelse og normal levetid for produkterne. Se endvidere kontrol- 
og garantikortet, som findes i emballagen. 
 
4.5 I tilfælde af, at et leveret produkt volder skade, er ElmerPrint kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at 
skaden skyldes, at ElmerPrint eller dette selskabs ansatte har begået ansvarspådragende fejl som ikke burde 
have været afværget ved købers kontrol af de leverede produkter. ElmerPrint er dog aldrig ansvarlig for 
skade, som voldes på købers eller andres produkter, som emballeres i eller etiketteres med de leverede 
produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det dokumenteres, at der fra 
ElmerPrint´s side er handlet groft uagtsomt. I tilfælde af, at ElmerPrint bliver pålagt ansvar, som rækker ud 
over de fastsatte grænser for ElmerPrints ansvar, er køber pligtig at holde ElmerPrint skadesløs herfor såvel 
som for sagsomkostninger. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler 
spørgsmålet om ElmerPrints ansvar for produkter leveret til køberen. 
 
4.6 ElmerPrint har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller 
udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre 
forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, som kan være underkastet 

trediemands rettigheder. Påtager ElmerPrint sig ansvar over for tredjemand i anledning af købers 
manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder køberen ElmerPrint  
 
 
 
 
 
skadesløs for et sådant ansvar. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler 
spørgsmålet om ElmerPrints ansvar over for tredjemand. 
 
4.7 ElmerPrint har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og 
lignende, som ikke er køberens, men som er overladt denne af køberen med henblik på løsning af en aftalt 
opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejde, ElmerPrint har udført. 
ElmerPrint er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov adfærd udvist 
af ElmerPrint eller dette selskabs ansatte. Køberen må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade 
og undergang. 
 
4.8 Såfremt køber selv tilvejebringer materiale – uanset arten – leverancen, hæfter ElmerPrint ikke for fejl 
og mangler, der kan henføres dertil, og ElmerPrint er under disse omstændigheder fuldt ud berettiget til at 
modtage sædvanlig betaling for det udførte arbejde. 
 
4.9 Det er købers ansvar grundigt at læse korrektur på det fra ElmerPrint fremsendte materiale samt følge 
de instrukser, ElmerPrint afgiver i forbindelse med korrekturforløbet. ElmerPrint har intet ansvar for fejl, 
som køber ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk. 
 
4.10 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke køberen til at 
kræve prisafslag, til at nægte at modtage de bestilte varer, eller til at kræve erstatning. Jfr. Også 5.1 og 5.2  
 
4.11 Senest ved modtagelse af ordrebekræftelsen er køber pligtig til at oplyse ElmerPrint om evt. 
videreeksport til lande, hvis lovgivning hjemler adgang til for producenten at opkræve miljøafgifter f.eks. 
Der Grüne Punkt i Tyskland. 
 

5. Stregkodning og farver. 
 

5.1 ElmerPrint påtager sig at påtrykke stregkoder i overensstemmelse med de af køber leverede 
stregkodespecifikationer. Stregkoder, påført emballager eller mærkningsartikler, anses for en integreret del 
af produktet. Visuel eller elektronisk læsbarhed afhænger til dels af faktorer som ligger uden for 
ElmerPrints kontrol, hvorfor ElmerPrint ikke påtager sig ansvar i nogen henseende i relation til såvel 
direkte som indirekte tab, som måtte være opstået i forbindelse med eller som følge af manglende 
læsbarhed i stregkoden.  
 
5.2 Grundet forhold, som materiale, under- og overlag (primning og lak) reflekser, belysning mv. kan 
farver ikke defineres entydigt. Der kan desuden forekomme varians/variation i plast- og papirmaterialerne 
fra batch til batch. 
Køber bærer ansvaret for at bestille match print eller kræve tilstedeværelse for godkendelse af trykstart. 
ElmerPrint kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af farvevarians. 
 

6. Levering og risikoovergang. 

 
6.1 Medmindre andet aftales foregår levering AB fabrik. 
 
6.2 Risiko for varen overgår fuldt ud til køber ved leveringen, jf. de til enhver tid gældende definitioner i 
INCOTERMS. 
 
6.3 Er varen solgt til afhentning af køber, finder levering sted, når varen på det aftalte leveringstidspunkt er 
stillet til disposition for køber. 
 

7. Betalingsbetingelser. 
 
7.1 Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. 
 
7.2 Ved forsinket betaling er ElmerPrint berettiget til at tilskrive renter og pålægge et gebyr for hver rykker. 
Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Rentesats fremgår af salgs- og 
leveringsbetingelserne eller tilbud. 
 
7.3 Købers forsinkede betaling berettiger ElmerPrint til at tilbageholde eller annullere allerede bekræftede 
ordrer eller restordrer, og køber er i disse tilfælde ikke berettiget til nogen form for erstatning. 
 
7.4 Selvom køber måtte have modkrav på ElmerPrint, kan sådant modkrav ikke modregnes i købesummen. 
 
7.5 Betaling skal ske til de på fakturaen angivne betalingsmodtagere og på de på fakturaen og kontoudtog 
angivne konti. 
 
7.6 Eventuelt aftalt kasserabat beregnes af netto faktura beløbet, dvs. der må ikke trækkes kasserabat af 
moms og forsendelsesomkostninger. 

 

8. Reklamationer og transportskader. 
 
8.1 Varen skal af køber kontrolleres straks ved modtagelsen. Transportskade skal af køber/varemodtager 
omgående anmeldes til transportfirmaet i overensstemmelse med dennes regler, og ElmerPrint skal 
informeres derom. 
 
8.2 Hvis varen kvantitativt eller kvalitativt ikke er i overensstemmelse med det i ordrebekræftelsen aftalte, 
skal reklamationen gøres gældende overfor ElmerPrint senest 2 hverdage efter varens modtagelse. 
ElmerPrint oplyser et såkaldt ”R-nr”, som skal anvendes ved sagens videre behandling. 
 
8.3 Køber kan ikke gyldigt over for ElmerPrint fremsætte reklamationer, som skydes købers eller 
slutbrugers forkerte opbevaring eller anvendelse af de leverede produkter. 
 
8.4 Ved enhver reklamation er ElmerPrint berettiget til at fremsende en reklamationsformular, som køber 
er pligtig til at udfylde og returnere forinden sagens behandling kan påbegyndes. 
 
8.5 Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med ElmerPrint. 
 
8.6 Køber har pligt til at foretage forsvarlig opbevaring af de varer, der er reklameret over. Pligten gælder, 
indtil reklamationssagen har fundet sin afgørelse. 
 

9. Lovvalg og værneting. 
 
9.1 I tilfælde af tvistigheder imellem parterne afgøres disse under anvendelse af dansk ret. Sag skal 
anlægges ved Byretten i Vejle eller andet værneting efter ElmerPrints valg. 


