
SALGSBETINGELSER 
 

 
 

 
 

  
1.1. Disse almindelige salgsbetingelser finder anvendelse for alle 
kontrakter, der er indgået mellem kartonnageproducent og deres kunde. 

 
1.2. Enhver ændring af disse almindelige betingelser er kun bindende, når karton- 
nageproducenten har bekræftet den tydeligt og klart i skriftlig form. 

 

2.1. Med mindre andet er bestemt, betragtes et tilbud som udløbet, hvis det ikke er 
bekræftet af kunden inden for en måned. 

 
2.2. Ordrer skal stemme overens med de tilbudte kvantiteter. Hvis kvantiteterne i 
en ordre varierer fra de tilbudte kvantiteter, vil priserne blive justeret derefter. 

 
2.3. Administrationsomkostninger som følge af et stærkt arbejdskrævende tilbud 
vil kartonnageproducenten debitere kunden, hvis tilbuddet ikke resulterer i en 
ordre, forudsat, at kartonnageproducenten har givet meddelelse herom til kunden på 
et tidligere tidspunkt. 

 
2.4. Hvis udarbejdelsen af et tilbud kræver udviklings-, maskin- og prøveomkost- 
ninger samt prøvetryk, vil kartonnageproducenten videredebitere sådanne omkost- 
ninger til kunden. 

 
2.5. Kartonnageproducenten har til enhver tid ejendomsretten til kartonnagedesig- 
net. Kunden kan kun gøre brug af sådanne nye designs, hvis han har betalt herfor 
og/eller har en skriftlig aftale herom. 

 
2.6. Priserne er baserede på de dele, som kunden specificerede i sin forespørgsel. I 
tilfælde af ændringer, justeres priserne. 

 
2.7. Kartonnageproducenten kan kun acceptere at have ansvaret for kartonets kva- 
litet, hvis han havde det fulde ansvar for indkøb af kartonet. 

 

3.1. Kartonnageproducenten er først forpligtet til at levere til kunden, når han har 
bekræftet ordren skriftligt eller elektronisk med alle de dele, som forespørgslen 
indeholdt. En sådan ordrebekræftelse eller kontrakt skal kartonnageproducenten 
sende til kunden inden for en periode af max. to uger fra ordrens modtagelse. 

 
3.2. Leveringsplanen for kartonerne skal specificeres klart og er en del af kostpri- 
sen. Hvis kunden beslutter sig for at udsætte leveringen, vil kartonnageproducenten 
debitere ham for lageromkostninger (paller pr. uge). 

 
3.3. Når en kontrakt løber i mere end 6 måneder, skal der fastsættes bestemmelser 
for kvantiteter og levering, og der skal inkluderes en råvareprisklausul. 

 
3.4. Ved enhver ændring i ordrebekræftelsens eller kontraktens dele på kundens 
foranledning er kartonnageproducenten berettiget til at justere priserne derefter. 

 
3.5. De priser, der er angivet i ordrebekræftelser og kontrakter, er baserede på de 
råvarepriser, der gælder den dag, hvor ordrebekræftelsen eller kontrakten underskri- 
ves. I tilfælde af, at disse råvarepriser ændres, påtager parterne sig at genforhandle 
priserne for aftaleperioden. Hvis man ikke kan nå frem til en rimelig aftale, forbe- 
holder kartonnageproducenten sig ret til at opsige kontrakten ensidigt. 

 
3.6. Hvis kunden annullerer ordren, debiterer kartonnageproducenten ham de fulde 
omkostninger til det karton, der er reserveret til ordren plus alle andre omkostning- 
er, som kartonnageproducenten har haft i forbindelse med sit arbejde med ordren, 
herunder råvarer og hjælpematerialer som kartonproducenten efter aftale med kunden 
lagerfører. 

 

4.1. Varerne vil blive afsendt og faktureret på den i ordrebekræftelsen eller kon- 
trakten fastsatte leveringsdato. 

 
4.2. Hvis der ikke foretages levering af den totale kvantitet inden for aftaleperio- 
den, vil kartonnageproducenten fakturere kunden varerne og øvrige omkostninger til 
oplagring (paller pr. uge). 

 
4.3. Der kan ikke ydes kvalitetsgaranti for færdigvarer, der er oplagrede længere 
end seks måneder efter fabrikationsdatoen. 

 
4.4. Hvis det karton, der er reserveret til ordren, ikke konverteres inden for tre 
måneder efter den aftalte leveringstid, vil kartonnageproducenten fakturere det til 
kunden tillige med oplagringsomkostninger (paller pr. uge). 

 

5.1. Kunden vil til enhver tid beskytte kartonnageproducenten mod og yde ham 
erstatning for eventuelle krav baserede på overtrædelse af den personlige eller fagli- 
ge ejendomsret i tilfælde af produktion eller reproduktion ifølge ordren samt kun- 
dens instruktioner og/eller materialer og/eller tekster, varemærkedesign og konstruk- 
tion til åbning og lukning af æsken, som kartonnageproducenten har fået overdraget 
af kunden eller, på kundens vegne af tredjemand. Kunden betaler kartonnageprodu- 
centen skadeserstatning tilkendt af en kompetent domstol i tilfælde af ethvert sådant 
krav. 

 
5.2. Designs, matricer, negativer, plader, trykkeruller, formværktøj, film og 

digitale data, der er udarbejdet af kartonnageproducenten, vedbliver at være hans 
ejendom, også hvis kunden har ydet økonomisk bidrag til at udforme dem, 
vedligeholdelse heraf betales af kunden. 

 
5.3. Projekter, tegninger, skitser, prøvetryk, råemner osv., der tilhører kunden, 
oplagres hos kartonnageproducenten på kundens risiko. 

 
5.4. Oplagring af de under 5.3. nævnte materialer ophører et år efter, at de sidst 
har været brugt. 

 

Trykning: 
Trykning foregår efter internationalt godkendte trykkestandarder og aftalte toleran- 
cer. Prøvetryk, tekster og stregkoder, der er godkendt af kunden, er bindende. Pro- 
duktion ifølge disse standarder kan ikke berettige klager. 

 
Kvantiteter: 
Tolerancer med hensyn til de leverede kvantiteter er underlagt det enkelte jobs krav 
til kvalitet, materiale, forarbejdningstype, størrelse osv. Den korrekte tolerancepro- 
cent specificeres i ordrebekræftelsen. Ved mangel af specifikation i ordrebekræftel- 
sen anses kartonnageproducenten for at have udført jobbet tilstrækkeligt, hvis kvan- 
titeterne ikke varierer mere end +/- 10%. 

 

7.1  Emballagespecifikationer skal defineres og aftales i ordrebekræftelsen eller 
kontrakten. Ændringer i de aftalte specifikationer debiteres separat. 

 

 
8.1. Ethvert krav til en forsendelse skal gøres gældende skriftligt inden for 8 dage 
fra leveringsdatoen. Et krav om transportskade skal gøres gældende øjeblikkeligt 
efter varernes modtagelse. 

 
8.2. Leveringer, som kartonnageproducenten har bekræftet som mangelfulde, vil 
enten blive korrigeret eller krediteret. Kartonnageproducenten hæfter ikke for drifts- 
tab. 

 
8.3. Hvis en del af leveringen giver grundlag for et krav, finder princippet om 
dæmpning for skadelige følger for den resterende del af leverancen anvendelse. 

 
8.4. Ethvert kvalitetskrav, der ikke er accepteret af kartonnageproducenten, skal 
indbringes for en voldgiftsret. 

 
8.5. Kartonnageproducentens ansvar er begrænset til fakturabeløbet. Han hæfter 
ikke for driftstab. 

 
8.6. Kartonnageproducenten kan ikke stilles til ansvar for kundens ukorrekte 
oplagring eller brug af varerne. 

 
8.7. Kunden kan under ingen omstændigheder stille krav over for kartonnagepro- 
ducenten efter at de leverede varer eller dele deraf er blevet brugt, bearbejdet eller 
konverteret. 

 

9.1   Kartonnageproducenten har ejendomsretten til de leverede varer, indtil der er 
foretaget fuld betaling af den pågældende faktura. 

 

10.1. Nettobetaling skal foretages inden for 30 dage fra faktureringsdato. 
 

10.2. I tilfælde af andet betalingstidspunkt er kartonnageproducenten nødt til at 
debitere kunden særskilt. 

 

11.1  Force majeure som f.eks. strejker, transportforsinkelser, oprør, uroligheder, 
krig, pandemi, brand etc., som kan forstyrre leveringen eller opfyldelsen af 
kontrakten frigør kartonnageproducenten for hans leveringsforpligtelser. Hvis 
omstændighederne muliggør det, vil kartonnageproducenten give kunden skriftlig 
advarsel herom. 

 

12.1. En tvist mellem en kartonnageproducent og en kunde indbringes for en vold- 
giftsret, der er sammensat ved, at hver part udpeger en voldgiftsmand, der vælges 
uden for hans eget personale, og den tredje voldgiftsmand udpeges af de to andre 
voldgiftsmænd eller, i tilfælde af at de ikke kunne blive enige, af præsidenten for 
den kompetente sø- og handelsret i det område, hvor kartonnageproducenten har til 
huse. Proceduren skal udføres i overensstemmelse med de af voldgiftsmændene 
fastsatte regler. 

 
12.2. I tilfælde, hvor tvisten ikke kan løses ved voldgift, vil den kompetente dom- 
stol enten være domstolen på det sted, hvor kartonnageproducentens registrerede 
hovedkontor er beliggende eller der, hvor hans datterselskab er etableret og karton- 
nagen blev produceret, alt efter kartonnageproducentens skøn. 

 
12.3. Tvister er underlagt den nationale lovs fuldstændige jurisdiktion i det land, 
hvor domstolen er beliggende. 
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