
Salgs- og leveringsbetingelser for hl-repro a/s

§ 1 Formål:

De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem 
en køber (i det følgende kaldet køber) og hl-repro a/s (i det følgende kaldet 
hl-repro), i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale mellem parterne. 
De er gældende fra 1. oktober 2002, og erstatter alle tidligere.

§ 2 Tilbud, accept og aftale:

a: Tilbud er bindende for hl-repro i 30 dage fra tilbudsdato.

b: Aftale  er indgået  bindende mellem parterne, når købers  accept  – uden 
ændringer eller forbehold er modtaget af hl-repro inden udløbet af den under 
a. nævnte frist.

c: I tilfælde, hvor køber ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når hl-
repro har afgivet ordrebekræftelse på en modtaget bestilling.

d: Ethvert tilbud fra hl-repro er betinget af, at materiale og processer kan 
bearbejdes  som  forudsat  i  tilbudsmaterialet, samt  at  der  i  tilfælde  af  at 
leverancen omfatter korrekturgang, beregnes 1 eksemplar til hl-repro´s eget 
brug. 

§ 3 Priser:

a: Alle priser er eksklusiv moms og leveringsomkostninger.

b: Udover den tilbudte eller aftalte pris kan hl-repro kræve særskilt betaling 
for overarbejde eller andre foranstaltninger, såfremt køberen kræver en særlig 
hurtig levering.

c: hl-repro kan ligeledes kræve ekstra betaling for kopiering og forsendelse af 
købers digitale data til trediemand.

d: Såfremt hl-repro har hjemtaget råvarer specielt til brug for fremstilling af en 
aftalt  leverance, og køber herefter udsætter eller annullerer ordren, er hl-
repro  berettiget  til  at  kræve  betaling  herfor. Når  sådan  betaling  er  sket, 
tilhører råvarerne køber.

e: hl-repro  forbeholder  sig  ret  til  umiddelbart  at  ændre  priser  ved 
valutaforandringer eller råvareprisstigninger af væsentlig betydning.

Salgs- og leveringsbetingelser for hl-repro a/s - Hedensted den 1. oktober 2002



§ 4 Levering:

a: Medmindre  andet  er  aftalt, er  leveringsstedet  købers  adresse. hl-repro 
drager omsorg for varens transport. Risikoen før og under transporten på-
hviler hl-repro.

b: Levering anses som sket ved varens overgivelse til køberen.

c: Levering  skal ske på det aftalte tidspunkt, medmindre en forsinkelse skyldes 
købers handling eller udladelse, eller forhold som beskrevet i §9a. I sådanne 
tilfælde  har  hl-repro  ret  til  at  udsætte  leveringstidspunktet  eller  annullere 
aftalen.

d: Såfremt et leveringstidspunkt ikke er aftalt, fastsættes det af hl-repro.

e: Køber har  pligt  til  at  reklamere  umiddelbart  efter, at  en forsinkelse  er 
konstateret. I modsat fald har forsinkelsen ingen retsvirk-ning.

§ 5 Betaling:

a: Medmindre andet er aftalt, er hl-repro´s betalingsbetingelser 8 dage netto 
kontant.
 
b: Ved forsinket betaling er hl-repro berettiget til at kræve 2% pr. påbegyndt 
måned fra forfaldsdagen i morarente.

c: Hvis købers godkendelse af korrekturen til en igangværende sag trækker ud 
længere end 30 dage, er hl-repro berettiget til at delfakturere sagen.

§ 6 Arkivering, ejendomsret og ophavsret:

a: Det af køber udleverede grundmateriale tilbageleveres som hovedregel til 
køber  samtidig  med  opgavens  afsluttende  levering  af  trykforme. Opgavens 
slutdata arkiveres af hl-repro, og opbevares for købers risiko, hvor det efter 12 
måneder kan destrueres uden yderligere varsel.

b: Ejendomsretten til  opgavens slutdata, herunder ophavsretten og dermed 
retten til at kopiere den færdige leverance, tilhører køber. I det omfang købers 
grundmateriale eller kopier heraf helt eller delvist opbevares hos hl-repro, er 
hl-repro ansvarlig for, at dette ikke kommer til andre end købers kendskab, 
medmindre andet er aftalt mellem parterne.

c: De mellemtrin, som i  produktionsforløbet  frem til  det  færdige  produkt 
foretages  af  hl-repro, og  hvis  data  hverken  er  identisk  med  det  af  køber 
leverede  grundmateriale, eller  med  det  af  hl-repro  leverede  slutprodukt, 
betegnes som mellemmateriale. Ejendoms-retten til  sådant mellemmateriale 
tilhører hl-repro.
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§ 7 Forsinkelse:

Sker  levering  ikke  rettidigt, og  skyldes  dette  ikke  købers  forhold  eller  en 
begivenhed som anført i §9a, kan køber vælge at kræve levering eller at hæve 
købet.

§ 8 Mangler:

a: Som  hovedregel  er  hl-repro  ansvarlig, såfremt  der  er  mangler  ved  en 
leverance.

b: hl-repro er  såvel  berettiget  som forpligtet  til  at  afhjælpe  en  mangel, så 
hurtigt  det  er  teknisk  muligt. I  de  tilfælde, hvor  hl-repro  er  ansvarlig  for 
mangler, sker afhjælpning uden ekstraomkostninger for køberen.

c: hl-repro gennemfører, såfremt det er muligt, kvalitetskontrol inden levering 
finder sted. I tilfælde af, at købers forhold - f.eks. krav om særlig hurtig levering 
eller levering udenfor normal arbejdstid - gør det umuligt at gennemføre den 
normale kvalitets-kontrol, kan dette være medvirkende årsag til en mangelfuld 
levering. I sådanne tilfælde kan hl-repro kræve betaling for ekstraomkostninger 
ved afhjælpning af mangelen.

d: hl-repro er ikke ansvarlig for fejl, som køber ikke skriftligt har påpeget ved 
rettelser  i  korrektur,  herunder  cromalin,  print,  digitale  informationer, 
prøvetryk el. lign.

e: køber har pligt til straks efter levering at undersøge varens kvalitet. I de i 
punkt c nævnte tilfælde er undersøgelsespligten skærpet.

f: Køber har pligt til straks at reklamere over en mangelfuld leverance.

g. Dette  medfører, at  hl-repro, i  tilfælde  af  en mangelfuld  leverance, alene 
påtager  sig  en  forpligtelse  til  vederlagsfri  omlevering  og ikke  et  yderligere 
erstatningsansvar  for  maskinventetid, arbejdstid  eller  følgevirkninger  af, at 
køberen har iværksat en tryk-proces eller anden videre forarbejdning.

§  9 Ansvar:

a: I tilfælde af forsinket levering kan køber ikke gøre krav gældende mod hl-
repro,  hvis  forsinkelsen  skyldes  fejl  på,  eller  beskadigelse  af  hl-repro´s 
produktionsudstyr,  arbejdskonflikter, eller  andre  omstændigheder  som hl-
repro a/s ikke har indflydelse på, som f.eks. brand, vandskade, naturkatastrofer, 
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krig,  valutarestriktioner,  mangel  på  transportmidler  eller  materialer, 
restriktioner på elektricitet og andre force-majeure-situationer.

b: Det samme er tilfældet, såfremt hl-repro´s underleverandører bliver ramt af 
forhold, svarende til de under punkt a anførte.

c: hl-repro kan ikke gøres ansvarlig for købers driftstab, tab af avance eller 
andre indirekte tab i tilfælde af forsinkelse og/eller mangler ved det leverede.

d: hl-repro har intet ansvar for tredemands eventuelle rettigheder vedrørende 
det leverede.

e: Købers  kvalitetskontrol  overtager  det  fulde  ansvar  ved  trykningens 
begyndelse. Ved eventuelle fejl i trykforme, herunder sleeves, trykplader, film, 
filer og lignende, kan der ikke gøres krav gældende mod hl-repro for deraf 
følgende fejl. I en sådan situation er hl-repro alene pligtig at levere en ny, rettet 
trykform uden beregning, så snart det er teknisk muligt.

§ 10 Underleverandører:

hl-repro er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre 
af underleverandører.

§ 11 Retsregler og værneting:

a: I  det  omfang  retstilstanden  ikke  er  fastlagt  i  nærværende  salgs-  og 
leveringsbetingelser,  skal  dansk  lovgivning  og  gældende  dansk  ret  finde 
anvendelse ved en konflikt mellem parterne.

b: Enhver  tvist  afgøres  af  de  danske  domstole  og  efter  danske  regler  om 
værneting.
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