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1. Anvendelsesområde 

1.1 Alle leverancer fra Den Danske Presses Fæl-

lesindkøbs-Forening (”Sælger”) til foreningens 

medlemmer samt ikke-medlemmer (”Køber”) 

sker i henhold til disse salgs- og leveringsbe-

tingelser.  

 

2. Ordrer 

2.1 Ordrer afgives ved henvendelse til Sælger 

pr. telefon, e-mail eller ved henvendelse på 

Sælgers lager.  

 

3. Priser 

3.1 Prisberegning sker på basis af Sælgers pris-

liste gældende på ordreafgivelsestidspunktet. 

Priser er angivet ekskl. moms, fragt mv., i dan-

ske kroner (DKK).  

 

4. Returnering af varer 

4.1 Det er muligt at returnere kurante varer, 

som er købt hos Sælger. Sælger forbeholder sig 

ret til at forlange et returfradrag. 

 

5. Kvalitet, produktinformation og pro-

duktændringer 

5.1 Sælger leverer en almindelig, god handels-

vare, der overholder gældende specifikationer 

og normer. 

5.2 Sælger er ikke ansvarlig for, om produktet 

egner sig til det af Køber påtænkte formål. 

 

 

6. Levering 

6.1 Levering sker som hovedregler ab Sælgers 

lager ellers efter aftale.  

 

7. Undersøgelsespligt og reklamation 

7.1 Når varen modtages, skal Køber straks fore-

tage en passende, grundig undersøgelse af va-

ren. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller 

mangelfuld, skal Køber straks reklamere til 

Sælger.  

7.2 Hvis Køber senere bliver bekendt med 

mangler, der trods omhyggelig undersøgelse 

ikke kunne konstateres ved leveringen, skal 

Køber straks efter konstateringen af forholdet 

reklamere til Sælger.  

7.3 Hvis Køber ikke reklamerer som foreskre-

vet ovenfor, mister Køber retten til at fremsæt-

te krav mod Sælger i anledning af det pågæl-

dende mangelfulde forhold. 

 

8. Ansvar for mangler 

8.1 Foreligger der en berettiget og rettidig re-

klamation vedrørende en mangel, skal Sælger 

foretage udbedring af manglen ved omlevering 

af den resterende del af leverancen. Udbedring 

skal gennemføres inden rimelig tid. Når Sælger 

har gennemført omlevering, har Køber ikke 

yderligere krav mod Sælger.  
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8.2 Hvis omlevering medfører indgreb i andet 

end den leverede vare, påhviler arbejdet og 

omkostningerne herved Køber.  

8.3 Hvis Sælger ikke inden rimelig tid opfylder 

sine omleveringsforpligtelser, er Køber beretti-

get til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste 

frist for omlevering. I det omfang omlevering 

ikke er sket inden udløbet af denne frist, kan 

Køber ophæve den mangelfulde del af leveran-

cen.  

8.4 Hvis Køber ophæver aftalen, har Køber ret 

til at kræve erstatning for meromkostninger til 

dækningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 

5 % af købesummen for den mangelfulde del af 

leverancen. Dækningssalg skal i henhold til 

Sælgers vedtægter faktureres via Sælger.   

8.5 Sælgers mangelsansvar gælder i 6 måneder 

fra leveringsdatoen.  

 

9. Ansvarsfrihed 

9.1 Følgende omstændigheder medfører an-

svarsfrihed, hvis de forhindrer Sælgers opfyl-

delse af aftalen, eller gør opfyldelsen urimelig 

byrdefuld for Sælger (force majeure): Arbejds-

konflikt og enhver anden omstændighed, som 

parterne ikke er herre over, så som brand, krig, 

mobilisering eller militærindkaldelser af tilsva-

rende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, va-

lutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel 

på transportmidler, almindelig vareknaphed, 

restriktioner vedrørende drivkraft, ekstraordi-

nære indgreb fra myndighedernes side og 

mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra 

underleverandører p.g.a. de i dette punkt 

nævnte omstændigheder. I disse situationer 

gælder § 11.3 i Sælgers vedtægter. 

9.2 Indtræder force majeure hos Køber, skal 

Køber dække Sælgers omkostninger til at sikre 

og beskytte produkterne, mens force majeure 

foreligger. 

9.3 Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 

6 måneder pga. force majeure, er parterne be-

rettiget til erstatningsfrit at annullere den ikke-

opfyldte del af leverancen.  

 

10. Ansvar for tingskade forvoldt af pro-

dukterne (produktansvar) 

10.1 Sælger er ikke ansvarlig for produktan-

svar. Det gælder dog ikke, hvis ansvaret følger 

af ufravigelige bestemmelser i lov om produkt-

ansvar, lov nr. 261 af 20. marts 2007 med evt. 

senere ændringer.  

10.2 Sælgers ansvar er endvidere begrænset 

som fastsat i pkt. 11 nedenfor.  

10.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en 

af parterne om produktansvar, skal denne part 

straks underrette den anden herom. Køber skal 

holde Sælger skadesløs, hvis Sælger pålægges 

ansvar for tab, som Sælger, jf. punkterne 10.1 

og 10.2, ikke er ansvarlig for over for Køber.  

 

11. Ansvarsbegrænsning 

11.1 Sælger yder alene erstatning som i punkt 

8.4. Sælger bistår dog gerne ved fremsættelse 

af Købers krav over for Sælgers leverandører.   

 

12. Betaling 

12.1 Købesummen forfalder til betaling som 

angivet i fakturaen. Modregning kan ikke finde 
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sted, hvis modkravet er omtvistet af Sælger. 

Reklamationer berettiger ikke Køber til at til-

bageholde betaling for leverancer. 

 

 

 

13. Værneting 

13.1 Enhver tvist mellem parterne i anledning 

af aftalen og forhold, som har sammenhæng 

hermed, skal afgøres efter dansk ret. Tvister 

skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole 

ved Københavns Byret. 

 


