Salgs- og leveringsbetingelser.
Salgs- og leveringsbetingelser for printkort og membraneswitches leveret af Multiprint A/S.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved
skriftlig aftale mellem parterne.
Købers egne forretnings- eller indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt dette skriftligt er aftalt
med Multiprint A/S.
Almindelige leveringsbetingelse for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og
elektronisk udstyr mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland (iht. NL 92) finder udfyldende
anvendelse – også ved handel indenfor Danmarks grænser.
1. Tilbud
Tilbud er gyldigt i 30 dage, med mindre at andet er skriftligt aftalt. Hvis køber standser og
annullerer en ordre, faktureres køber for det allerede udførte arbejde.
2. Priser
Priser er ekskl. moms, frit leveret købers adresse (Incoterms 2000), med mindre andet er
skriftligt aftalt eller angivet i tilbud.
3. Betaling
Normale betalingsbetingelser er 30 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Erlægges betalingen ikke rettidigt, beregnes rentetillæg på 2 % pr. måned.
4. Kursforbehold
De i Multiprints tilbud angivne priser er dagspriser. Hvis priserne er baseret på opgiven euro
eller dollar kurs, vil priserne på leveringsdagen blive reguleret, såfremt kursen ændres mere
end 2% i op- eller nedadgående retning.
5. Leveringstider
Multiprints opgivne leveringstider gælder fra modtagelse af endelig og brugbart
produktionsgrundlag og indtil varerne er på aftalte destination. Såfremt produktionen
indstilles på grund af købers forhold, forlænges leveringstiden tilsvarende.
Multiprint er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser.
6. Leveringstolerancer
Multiprint forbeholder sig ret til at levere og fakturere +/- 10 % af det skriftlige ordrede
antal med mindre andet er aftalt.
7. Lagerhold
Varer som lægges på lager til afkald skal være aftaget senest 1 år fra bestillingen. Herefter
vil den resterende del automatisk og uden yderligere varsel blive fremsendt og faktureret til
køber.

8. Reklamationer
Køber skal straks når det solgte er kommet ham i hænde foretage en sådan kontrol som
ordentlig forretsningsbrug kræver.
Det påhviler køber straks eller senest 8 dage efter varens modtagelse at underrette Multiprint
om uoverensstemmelser i antal eller varenummer.
Ved øvrige fejl eller mangler skal der reklameres straks efter, at køber har opdaget eller
burde have opdaget manglen og senest 12 måneder efter produktionsdatoen. Ved
reklamation returneres varerne altid til Multiprint for vurdering. Returnering sker for købers
risiko, men Multiprints regning, såfremt at reklamationen anerkendes af Multiprint.
Multiprint er berettiget til at udbedre fejlen eller at foretage erstatningsleverance.
9. Ansvarsbegrænsning
Multiprint er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af varen, på fast ejendom og løsøre, som
indtræder, mens varen er i købers besiddelse eller på produkter, der er fremstillet af køber,
eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse
produkter som følge af varen forårsager.
I intet tilfælde er Multiprint ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre
økonomiske konsekvenstab og indirekte tab.
De ovennævnte begrænsninger i Multiprint’s ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig
skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis der fremsættes krav mod en af parterne om erstatningsansvar i h.t. nærværende punkt,
skal denne part straks underrette den anden part. Kravet kan dog aldrig overstige 10.000.000
kr.
10. Modtagne data
Alle modtagne data betragtes som kopi af købers originale data og returneres ikke til køber.
Multiprint garanterer ikke for disses opbevaring og materialet destrueres automatisk 3 år
efter sidste produktion.
11. Tvistligheder
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres efter dansk ret. Retssag skal anlægges ved Retten
i København.

