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1. ANVENDELSESOMRÅDE 
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og aftaler vedrørende 
leverancer fra Polyprint A/S til selskabets kunder, hvis andet ikke skriftligt er aftalt. 
1.2. Såfremt køber anfører andre vilkår for købet betragtes disse som bortfaldet ved Polyprint A/S´ fremsendelse af 
ordrebekræftelse, medmindre andet skriftligt er accepteret af Polyprint A/S. 
1.3. Er der indgået aftale om løbende leverance eller rammeaftale, hvor disse salgs- og leveringsbetingelser finder 
anvendelse, er Polyprint A/S berettiget til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne med et varsel på 3 måneder, 
hvorefter de nye salgs- og leveringsbetingelser er gældende for leverancer, der sker efter udløbet af 
varslingsperioden. 
 
2. INDGÅELSE AF AFTALE 
2.1. Aftale er indgået, når Polyprint A/S har afgivet ordrebekræftelse (pr. brev, mail eller fax) på levering af varer eller 
leverancer, således som dette nærmere er specificeret i ordrebekræftelsen. Såfremt kunden har indsigelser mod 
ordrebekræftelsens indhold, skal disse skriftligt være Polyprint A/S i hænde senest 5 dage efter ordrebekræftelsens dato. 
2.2. Annullation af en indgået aftale kan alene ske efter konkret individuel aftale mellem Polyprint A/S og kunden. 
 
3. SPECIFIKATIONER OG TOLERANCER 
3.1. Polyprint A/S leverer i aftalt mængde, men med forbehold for branchemæssige tolerancer med hensyn til 
dimensioner. 
3.2. Hvor andet ikke er aftalt, gælder følgende tolerancer: 
Godstykkelse +/- 10% 
Kvantum: 10.000 trykmeter eller derover +/- 10%, 5.000 til 10.000 trykmeter +/- 15%, 2.500 til 5.000 trykmeter +/- 20%, 
1.250 til 2.500 trykmeter +/- 30%, under 1.250 trykmeter +30%/- 50%. 
3.3. Polyprint A/S forbeholder sig ret til at levere med mindre variationer i farvenuancer. 
3.4. Hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt, finder levering sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende EU 
normer. 
 
4. LEVERING, LEVERINGSTID 
4.1. Levering sker i henhold til Incoterms 2000 klausul CPT med mindre anden konkret aftale er indgået mellem parterne. 
4.2. Ordrebekræftelse vil angive leveringsdatoen, hvilket er Polyprint A/S’ afsendelsesdato og modtagelsen hos kunden 
skal derfor forventes indenfor sædvanlig transporttid, regnet fra Polyprint A/S’ plads til det aftalte leveringssted. 
4.3. Leveringstid sker efter individuel aftale. Er andet ikke angivet i parternes aftale, skal levering ske inden rimelig tid 
efter aftalens indgåelse og levering inden én måned, hvis ikke andet er aftalt, anses for levering inden for rimelig tid. 
4.4. Ordrer forudsættes leveret samlet medmindre andet er aftalt. 
 
5. PRIS, PRISÆNDRINGER 
5.1. Med mindre anden valuta udtrykkeligt er angivet, er alle priser i danske kroner (DKK), eksklusiv moms. 
5.2. Polyprint A/S forbeholder sig retten til at ændre prisen, såfremt aftalen om leverance løber ud over 60 dage fra 
aftalens indgåelse. Såfremt der i den mellemliggende periode pålægges Polyprint A/S dokumenterede nye 
omkostninger, som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v., eller såfremt der i øvrigt påføres Polyprint A/S 
meromkostninger i forhold til de der var kendt på aftaletidspunktet, er Polyprint A/S berettiget til at ændre prisen. 
 
6. BETALINGSBETINGELSER 
6.1. Betaling skal ske kontant senest på den på Polyprint A/S’ faktura angivne sidste rettidige betalingsdag. 
6.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdag er Polyprint A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende 
restgæld fra forfaldsdagen med en rente på 2 % pr. påbegyndt måned. 
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7. EJENDOMSRET 
7.1. Polyprint A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen samt eventuelt påløbne 
omkostninger, som afholdes af Polyprint A/S på kundens vegne, er betalt af kunden. Indtil dette er sket, er kunden ikke 
berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, der strider imod Polyprint A/S’ 
ejendomsforbehold. 
7.2. Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte vare, uden at denne mister sit særpræg eller identitet, opretholdes 
ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, varen havde, 
inden omdannelse eller bearbejdning. 
 
8. FORSINKELSE MED LEVERING 
8.1. Det aftalte leveringstidspunkt kan, medmindre andet er aftalt, udskydes med indtil 2 uger fra aftalt leveringsdato. 
Sådan levering anses stadig for rettidig. 
DK-Hedensted 05-01-2017 
8.2. Indtræder forsinkelse som følge af et forhold udenfor Polyprint A/S’ kontrol, udskydes leveringstiden med den tid 
hindringen varer, herunder med hurtigst mulige genfremstillingstid på produktet. Såfremt hindringen vedvarer ud over 3 
måneder, er hver af parterne dog berettiget til ansvarsfrit at hæve købet. 
8.3. Efter at Polyprint A/S har leveret til kunden, mister denne adgang til at gøre indsigelser gældende vedrørende 
produktet, herunder hæve købet, når der er forløbet mere end 7 dage fra leverancen er sket. 
 
9. MANGLER 
9.1. Lider det solgte af en mangel, har Polyprint A/S ret til at få folie returneret til undersøgelse. Polyprint A/S vælger om 
mangel skal udbedres, genfremstilles hurtigst muligt, og/eller kasseret folie skal krediteres. 
9.2. Kunden skal ved modtagelse kontrollere leverance for synlige mangler og reklamation skal være Polyprint A/S i 
hænde senest 7 dage efter modtagelsen. 
9.3. Øvrige mangler skal kunden gøre indsigelser om hurtigst muligt efter kunden har konstateret manglen, dog senest 6 
måneder fra leverancen. 
9.4. Efter 6 måneder forbeholder Polyprint A/S sig at afvise indsigelser vedrørende det leverede produkt og yder alene 
eventuel godtgørelse pr. kulance. 
 
10. FORSINKELSE MED BETALING: 
10.1. Såfremt kunden ikke overholder aftalte betalingsbetingelser forbeholder Polyprint A/S sig at stille yderligere 
leverancer i bero, herunder standse varer under forsendelsen indtil betalingsforpligtelserne er opfyldt. 
10.2. Polyprint A/S kan i tilfælde af kundens misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for 
fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selv om der tidligere er indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for 
sådanne beløb. Sikkerhedsstillelse eller forudbetaling kan også kræves, såfremt kundens kreditvurdering fra anerkendt 
selskab reduceres væsentligt, eller kunden skønnes at være i økonomiske problemer som vil resultere i misligholdelse 
fra kundens side. 
10.3. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i mellemværende, uanset årsagen til ønsket modregning, 
medmindre modregning er skriftligt accepteret af Polyprint A/S. 
10.4. Polyprint A/S er berettiget til at hæve købet, såfremt kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i henhold til de 
aftalte betalingsvilkår. 
10.5. Har kunden betalt købesummen, mister Polyprint A/S dog sin ret til at hæve købet med mindre dette er sket, 
forinden betalingen er sket eller før Polyprint A/S er blevet bekendt med, at betalingen er sket. Polyprint A/S mister dog 
ikke derved sin ret til at kræve eventuel erstatning for omkostninger eller udgifter, der knytter sig til kundens 
betalingsforsinkelse. 
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11. ERSTATNING, ANSVARSBEGRÆNSNING 
11.1. I tilfælde af misligholdelse i form af mangler ved det af Polyprint A/S leverede produkt, skal Polyprint A/S være 
berettiget til at kreditere defekt folie eller foretage udbedring eller omlevering, hvilket i givet fald skal ske inden for hurtigst 
mulige genfremstillingstid på produktet. 
11.2. Polyprint A/S begrænser under alle omstændigheder sit ansvar for det leverede produkt til værdien af den konkrete 
leverance i overensstemmelse med den værdiangivelse, der er fastsat i parternes aftale og i Polyprint A/S’ faktura. 
 
12. PRODUKTANSVAR 
12.1. I det omfang dette lovligt kan vedtages gælder de begrænsninger i produktansvar for leverandøren, der er anført i 
punkt 12.2. Såfremt én eller flere af ovennævnte begrænsninger ikke lovligt kan vedtages, påvirker dette ikke 
gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Såfremt én eller flere af begrænsningerne er for vidtgående til leverandørens 
fordel, men gyldigt kunne vedtages med et mindre vidtgående indhold, da skal den pågældende begrænsning reduceres 
til hvad der gyldigt kunne være vedtaget. 
12.2. Polyprint A/S er ansvarlig for den skade, som det godtgøres, at de leverede enheder forvolder på købers person 
eller ejendele, hvis køberen dokumenterer, at skaden skyldes uagtsomhed begået af Polyprint A/S. Polyprint A/S hæfter 
dog aldrig for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab. 
12.3. I det omfang Polyprint A/S herudover måtte blive pålagt ansvar, herunder i forbindelse med den brug, som køberen 
eller dennes eventuelle aftagere måtte gøre af de pågældende enheder – herunder i tilfælde af videresalg eller 
forarbejdning heraf – er køber pligtig til at holde Polyprint A/S skadesløs såfremt det kan påvises at årsagen til skaden 
skyldes forhold hos køberen eller eventuelle aftagere. 
12.4. Køberen er altid pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Polyprint 
A/S. 
 
13. ØVRIGE BESTEMMELSER 
DK-Hedensted 05-01-2017 
13.1. Polyprint A/S er ikke bekendt med eventuelle krænkelse af tredjemands patent-, varemærke, mønster- eller andre 
rettigheder køber eller senere erhververe vil gøre heraf. Såfremt Polyprint A/S alligevel måtte blive pålagt noget ansvar 
for en sådan krænkelse, er køberen pligtig straks efter påkrav at friholde Polyprint A/S for enhver følge heraf, herunder 
alle sagsomkostninger. 
13.2. Eventuelle fejl, herunder skrive- og trykfejl i Polyprint A/S´ skriftlige materiale, herunder korrespondance, 
tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er ikke forpligtende for Polyprint A/S og kan ikke påberåbes overfor denne. 
 
14. RETSREGLER OG VÆRNETING 
14.1. Aftalen mellem Polyprint A/S og kunden samt leverancer i henhold hertil reguleres i henhold til dansk rets 
almindelige regler. 
14.2. Eventuelle uoverensstemmelser skal indledningsvist søges løst ved mediation med deltagelse af en uddannet 
mediator og alene i den udstrækning en løsning af konflikten ikke kan findes ad denne vej, skal sagen kunne indbringes 
for de almindelige domstole og med Retten i Horsens som første instans. 
 


