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Salgs- og leveringsbetingelser for Bentsen Emballage A/S
1. Generelle bestemmelser
1.1 Alle leveringer af varer og ydelser foretaget af Bentsen Emballage A/S er baseret på nærværende salgsog leveringsbetingelser. Afvigelser herfra er kun gyldige, såfremt de foreligger i skriftlig form.

2. Tilbud og ordre
2.1 Afgivne tilbud er kun gyldige i 4 uger fra dato.
2.2 Tilbud afgivet af Bentsen Emballage A/S skal altid bekræftes og er kun bindende når der foreligger
en ordrebekræftelse fra Bentsen Emballage A/S.
2.3 Dimensioner specificeret af Bentsen Emballage A/S er altid indvendige mål og altid opgivet i mm i
formatet længde x bredde x højde.
2.4 Enhver ændring af ordrespecifikationen, herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke
er sat i produktion, og skal for at være gyldig, være skriftlig bekræftet af Bentsen Emballage A/S.
2.5 Prisen forudsætter, at det ordrede kvantum aftages samlet. Vi tager dog forbehold for delleveringer.

3. Pris og betaling
3.1 Alle priser er opgivet værende ekskl. moms
3.2 Alle priser er opgivet værende DAP Incoterms 2010
3.3 Betalingsbetingelserne er 30 dage netto.
3.4 Bentsen Emballage A/S forbeholder sig ret til at ændre afgivne priser pga. udefra kommende forhold
f.eks. ændring i råvarepriser m.v.
3.5 Debitering af renter sker ved særskilt rentefaktura med samme betalingsbetingelser som gældende for
vareleverancer. Det bemærkes specielt, at der debiteres renters rente.

4. Hjælpemateriale
4.1 Alle hjælpematerialer dvs. værktøjer, klicheer, trykplader m.v. er for kundens regning, men er at
betragte som fabrikkens ejendom.
4.2 Andele af kliche og værktøjsomkostninger debiteres separat.
4.3 Kliche og værktøjer opbevares maksimalt i 2 år efter sidste brugs dato.

5. Levering
5.1 Leveringstider er almindeligvis 14 dage fra ordreafgivelse, dog med forbehold for kundens
godkendelse af evt. værktøj og klicheer.
5.2 Der kan af produktionstekniske årsager forekomme afvigelser i det leverede antal som følger:
Op til 1.000 stk. +/- 20 %
Op til 3.000 stk. +/- 15 %
Over 3.000 stk. +/- 10 %
5.3 Der kan ikke garanteres for mindre farveafvigelser.
5.4 Der kan ikke kræves erstatning for forsinket leveringstid.
5.5 Paller, plader m.v. faktureres efter levering og kan krediteres efter returnering til produktionsstedet.

6. Ansvar
6.1 Evt. reklamationer skal fremsættes over for Bentsen Emballage A/S straks efter at levering har fundet
sted. Bentsen Emballages ansvar er begrænset til direkte tab. Driftstab m.v. kan derfor ikke kræves
erstattet. Bentsen Emballage A/S påtager sig således ikke ansvar som følge af købers retsforhold over
for tredjemand.
6.2 For skade forvoldt af leverede produkter og / eller ydelser hæfter vi i det omfang, ansvaret kan
pålægges os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, tids tab, avance tab eller lignende indirekte tab.
6.3 Vi er ikke ansvarlig for, at de leverede varers illustrationer, tekster, varemærker, andre
forretningskendetegn og øvrige vareudstyr, herunder formgivning, lovligt kan markedsføres i
Danmark og i udlandet. De må selv foretage de undersøgelser, der er nødvendige i så henseende,
herunder evt. mærkevareanmeldelser i Danmark og i udlandet.

7. Ejendomsforbehold
7.1 Vore konstruktionsprøver samt tegninger og layouts betragtes som vores ejendom og må derfor ikke
kopieres, offentliggøres eller overdrages til andre uden vor udtrykkelige skriftlige samtykke.

