Salgs- og leveringsbetingelser
1. Tilbud og ordrer. Alle priser er ekskl. moms, miljøomkostninger og evt. fragt med mindre andet er oplyst. En
ordre er først gyldig, når skriftlig godkendelse af tilbud og evt. tegninger foreligger. Tilbud gælder i 2 måneder fra
tilbudsdato, med mindre andet er aftalt.
Ud over det tilbudte eller ordrer er BV reklame berettiget til at kræve betaling for arbejde, der påløber som følge
af, at grundmaterialet køberen har givet, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller hvis der
foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder BV reklame sig ret til at
fakturere alle afholdte omkostninger vedrørende ordren.
BV reklame kan annullere en tidligere bekræftet ordre, hvis køber har et uafklaret økonomisk mellemværende
med BV reklame.
2. Ansvarsfraskrivelse. BV reklame er uden ansvar af nogen art for enhver omstændighed, som BV reklame ikke
er herre over; f.eks. brand, tyveri, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, valutarestriktioner, oprør,
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud, uforudseelige sammenbrud i produktionsudstyr og anden lignende force majeure situation. Ejer af skilte,
køretøjer eller andre genstande, har som hovedregel selv ansvar for at disse er forsikret, i den periode de er hos
BV reklame med mindre andet er skriftligt aftalt.
I tilfælde af forsinkelse kan køber ikke påberåbe sig nogen form for erstatningskrav, hverken vedrørende direkte
eller indirekte tab. Ethvert andet krav på erstatning, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder og
alle øvrige krav af hvad nævnes kan, f.eks. arbejdskonflikt af enhver art, erstattes ikke.
Det er samtidigt aftalt, at der ikke på grund af forsinkelse med levering kan ske ophævelse fra købers side, uden
køber forinden har meddelt BV reklame påkrav med angivelse af en frist på minimum 4 uger til at foretage
levering. Denne ansvarsfraskrivelse gælder tilsvarende ved kundens påberåbelse af mangler.
BV reklame er således alene ansvarlig for mangler i det omfang disse kan karakteriseres som vanhjemmel. I
tilfælde af vanhjemmel kan kundens erstatning ikke overstige det beløb, kunden har betalt for varen.
Evt. erstatning dækker kun varens værdi eller dele heraf, men ikke arbejdsløn, udgifter eller skader, som eventuelle fejl eller mangler måtte have påført køber.
3. Levering. Leveringstiden som er sat efter BV reklames bedste skøn, regnes fra ordreafgivelsen, og eller modtagelse af det endelige produktionsmateriale, herunder endelig godkendelse af tegninger og betalingsbetingelser
m.v. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og
risiko. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører og andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives BV reklame.
4. Fakturering og betaling. Betalings skal ske i overensstemmelse med betingelserne i BV reklames faktura.
Herefter beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, plus rykkergebyr på 100,00 kr. Vi forbeholder os ret til at ændre
rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskonto rentesatsen. Delleveringer faktureres og betales i takt med
levering. Ved større ordrer forbeholder vi os retten til forudbetaling, der forfalder ved modtagelse af faktura. Er
bestillerens forhold årsag til, at en ordrer ikke kan gennemføres kontinuerligt, er BV reklame berettiget til delfakturering.
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5. Misligholdelse. Ved købers manglende betaling på forfaldsdagen, er BV reklame berettiget til at standse
leverancen indtil køber har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed herfor.
6. Reklamation. Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte
varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til BV reklame i samme stand, som de blev modtaget.
Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.
BV reklame vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v. der overstiger varens værdi. I den forbindelse skal det
udtrykkeligt bemærkes, at BV reklame ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes
udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.
7. Ejendomsret. Hvad BV reklame har fremstillet til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og
trykmedia samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er BV reklames ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det fremstillede
måtte være særskilt faktureret.
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos BV reklame indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.
8. Forsendelse / Returvarer. Alle forsendelser sker, hvis ikke andet er aftalt, for købers regning og risiko. Enhver
ordre fremstilles individuelt efter kundens ønsker, derfor modtages leverede varer ikke retur. Minimums beløb for
en ordre er 300,00 kr.
9. Tidsfristforlængelse / Forsinkelse. BV reklame har adgang til tidsfristforlængelse på grund af forsinkelse der
skyldes ændringer i arbejdets art og omfang krævet af køber, købers forhold i øvrigt, force majeure forhold eller
ændringer i vejrforhold i form af nedbør, temperatur, vind eller andet, samt offentlige påbud eller forbud. Forsinkelse der skyldes købers forhold, fejl eller forsømmelse fra dennes side giver BV reklame adgang til erstatning for
tab.
10. Ansøgning og tilladelser. Ansøgning og indhentning af tilladelse hos myndigheder påhviler køber, hvis ikke
andet er aftalt. Såfremt BV reklame ifølge aftale skal sørge for de nødvendige tilladelser, sker dette for købers
regning.
11. Produktansvar. For skader på person eller ting hæfter BV reklame i overensstemmelse med dansk rets
almindelige regler. BV reklame påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
12. Tvist. Uoverensstemmelser i henhold til vore betingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis
disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i
henhold til dansk lov.
Disse salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2016 kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt mellem BV
reklame og køber.
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