DC-3 REKLAMEBUREAU ApS

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

De almindelige salgsbetingelser kommer til anvendelse i det omfang, der ikke foreligger modstående skriftlig aftale mellem parterne.
Salgsprisen er baseret på de på datoen for salgsbekræftelsen gældende priser for råvarer og energi og de på samme tidspunkt gældende fragtrater, lønninger og forsikringspræmier, toldtariffer af enhver art og øvrige omkostninger. Såfremt disse priser m.v. beregnet i danske kroner stiger efter denne
dato, er sælgeren ( DC·3 ) berettiget til at forhøje prisen tilsvarende.
Ved salg til successiv levering over et bestemt tidsrum må varen aftages til de faste terminer eller, hvis sådanne ikke er fastsat, i omtrent lige store
månedlige kvanta. Er et parti ikke aftaget inden aftagelsesfristens udløb, kan sælgeren lade varen oplægge for købers regning og risiko. Såfremt køberen herefter ikke aftager varen inden en rimelig tid efter, at han er blevet opfordret dertil, er sælgeren berettiget til at tilintetgøre varen.
Leveringstidspunktet angives i salgsbekræftelsen. Sælger skal, så snart han bliver bekendt med, at der vil indtræde forsinkelse, underrette køberen
herom. Sælgeren er alene ansvarlig for forsinkelsen, såfremt forsinkelsen skyldes grov forsømmelse fra sælgerens side. Køberen er ikke berettiget til
at hæve handelen, medmindre han skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse nøjagtigt til en bestemt tid. Er det aftalt, at varen skal
leveres eller aftages "primo" , "medio" eller "ultimo" , forstås herved henholdsvis den 1. - 10., den 11. - 20. og den 21. til den sidste dag i måneden,
jvf. Købelovens paragraf 68, uanset eventuel modstående kutyme.
Forsendelsen sker, hvor ikke andet er aftalt, for købers regning og risiko. Sælgers transportrisiko ophører ved varesendingens aflevering til skib bane
eller fragtmand. Eventuelt svind, der måtte opstå undervejs, godtgøres ikke. Sælgeren er forpligtet til på køberens opfordring og for dennes regning at
tegne ønsket transportforsikring.
Sælger forbeholder sig ret til afvigelser på indtil +/- 10% i gramvægt og/eller kaliber af de til fremstillingen anvendte råmaterialer.
Stanse, præge eller svejseværktøj samt kliché- og filmmateriale udleveres kun til køberen, såfremt der er indgået skriftlig aftale herom.
Sælgerens skitser, layout, rentegning, tekstforslag, fotografier o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører sælgeren og må ikke uden sælgerens godkendelse overlades til tredjemand.
Ansvaret for krænkelse af ophavsret, herunder skrift, billeder, tegninger, illustrationer, patenter, varemærker, mønstre, samt andre forretningskendetegn og lign. påhviler alene køber. Pådrager sælger sig ansvar overfor tredjemand i anledning af købers manglende rettigheder, holder køber sælger
skadesløs for et sådant ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om sælgers ansvar overfo tredjemand.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er sælgeren berettiget til at kræve betaling for arbejde, der påløber som følge af det grundmateriale køberen har
givet sælgeren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Sælgeren er ikke ansvarlig for evt. overskridelse af leveringstider i tilfælde hvor produktionen er afhængig af mellemmaterialer, herunder film, repro
og lign., der leveres af tredjemand.
Sælgeren har intet ansvar for fejl, som køberen ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Købers underskrift på korrektur eller prøvetryk,
betragtes som værende endelig godkendelse.
Ret til mindre ændringer i farvenuancerne forbeholdes.
Ret til over- eller underlevering på 10 % af det aftalte kvantum forbeholdes mod regulering af købesummen.
Eventuelle reklamationer må fremsættes straks, eller senest 5 arbejdsdage efter varens modtagelse.
Sælgeren forbeholder sig ret til helt eller delvist at lade arbejdet udføre af underleverandører.
Såfremt varen eller dele heraf viser sig at være mangelfuld, forpligter sælgeren sig inden for rimelig tid at afhjælpe mangelen eller erstatte leverede
varer af tilfredsstillende kvalitet. Såfremt sælgeren tilbyder en sådan afhjælpning af mangelen, eller ombytning, er køberen ikke berettiget til at hæve
købet eller kræve erstatning som følge af mangelen. Sælger er uden ansvar for enhver forsinkelse, som følge af afhjælpningen eller ombytningen.
Skader forårsaget af et leveret produkt er sælgeren kun ansvarlig for i det omfang, skaden skyldes forsømmelse fra sælgeren.
Alle ordrer modtages under forbehold af force majeure, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout eller
anden arbejdsstandsning, svigtende forsyninger af råmaterialer, vand, ildebrand, beskadigelse af sælgers produktionsapparat, svigtende transportmidler, import- og eksportforbud, eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang.
I tilfælde af force majeure, der forventes i længere tid at hindre sælgeren i at levere, er sælgeren berettiget til at annullere ordren. Sælgeren er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.
Såfremt køber undlader at betale varen til rette tid, eller han efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i likvidation, kommer under forhandling om tvangsakkord eller ved udlæg eller udpantning findes at mangle midler til at betale sin gæld, standser sine betalinger, eller hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages at han vil være ude af stand til at betale købesummen, når denne forfalder, er sælger
berettiget til med øjeblikkelig varsel at hæve kontrakten og til at kræve erstatning af køberen for ethvert tab som følge af misligholdelse, medmindre
køberen på opfordring stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling til forfaldstid.
Sælgerens ansvar over for køberen er begrænset til det direkte tab, men ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab m.v. Sælgeren påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
Risikoen for, at der efter ordrens bekræftelse indtræder omstændigheder, herunder lovindgreb eller lignende, der hindrer den påregnede anvendelse af
det købte, påhviler køber.
Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå vedrørende handelen ifølge nærværende slutseddel, afgøres af Sø- og Handelsretten i København, der af
parterne er vedtaget som værneting, medmindre sælgeren måtte ønske at indbringe sagen for andet værneting.

