
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder 
anvendelse mellem ordregiveren og Forlag1.dk, her-
efter kaldet leverandøren i det omfang, de ikke fravi-
ges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale.
1.1  Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage 

fra tilbuddets dato at regne.
1.2  Aftale er indgået, når ordregiverens accept er 

modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor ord-
regiveren ikke afgiver udtrykkelig accept, er 
aftale indgået, når leverandøren har afgivet 
ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. Pris.
2.1.  Alle priser er ekskl. moms.
2.2.  Alle priser er afgivet på grundlag af det på da-

toen, for afgivelse af tilbud eller ordrebekræf-
telse gældende niveau for lønninger, materia-
lepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.  Har ordregiveren anmodet leverandøren om 
at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekst-
forslag, prøvetryk m.m. er leverandøren beret-
tiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gen-
nemførelser er indtrådt stigninger i lønninger, 
materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige 
omkostninger, er leverandøren berettiget til at 
regulere prisen med sådanne dokumente-
rede stigninger.

2.2.3.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gen-
nemførelser er indtrådt fald i lønninger, mate-
rialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige om-
kostninger, er ordregiveren berettiget til af 
kræve prisen reguleret med sådanne doku-
menterede fald.

2.2.4.  Priser i fremmed valuta er baseret på den på 
tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gæl-
dende valuta i danske kroner. Leverandøren 
forbeholder sig ret til ved kursændringer før 
betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.  Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leve-
randøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.  Arbejde, der påløber som følge af, at det 
grundmateriale, ordregiveren har givet leve-
randøren, viser sig at være ufuldstændigt, 
uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages 
rettelser i det leverede materiale, efter at ar-
bejdet er påbegyndt.

2.3.2.  Overarbejde eller andre foranstaltninger, 
som aftales med ordregiveren efter aftalens 
indgåelse.

3. Levering.
3.1.  Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder 

levering sted på den med ordregiveren af-
talte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, 
finder levering sted, når leverandørens ar-
bejde er færdigt.

3.2.  Forsinkes eller forhindres levering på grund 
af nogen af de i pkt. 8.1 nævnte omstændig-
heder eller ordregiverens handling eller und-
ladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende 
forlængelse af leveringstiden eller til at hæve 
aftalen.

  Skulle en begivenhed som ovennævnte be-
virke, at opfyldelse af leverandørens leve-
ringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er 
leverandøren dog forpligtet til at gennemføre 
disse, såfremt ordregiveren erklærer at ville 
skadesløsholde leverandøren ved betaling af 
den af leverandøren beregnede merpris.

3.3.  Leveringsstedet er leverandørens forretnings-
lokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsste-
det er ordregiverens forretningslokale. Al for-
sendelse ud over pladsens grænser sker for 
ordregiverens regning og risiko. 

  Leverandøren er forpligtet til på ordregiverens 
anmodning og for dennes regning, at tegne 
ønsket transportforsikring.

3.4.  Ekstraordinære omkostninger i forbindelse 

med levering, eksempelvis opbæring, fakture-
res særskilt.

4. Betaling.
4.1.  Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske 

inden 20 dage efter fakturadato.
4.2.  Der påløber rente fra forfaldsdagen med leve-

randørens til enhver tid gældende rente.
4.3.  På leverandørens anmodning er ordregiveren 

til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sik-
kerhed for betaling, Fremsættes anmodnin-
gen efter aftalens indgåelse, er leverandøren 
forpligtet til at friholde ordregiveren for enhver 
udgift forbundet hermed.

4.4.  Er ordregiverens forhold årsag til, at en aftale 
ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leve-
randøren berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1.  Leverandørens skitser, layout, rentegning, 

tekstforslag o.l. uanset med hvilken teknik 
disse er fremstillet, og uanset på hvilken 
måde de opbevares, tilhører leverandøren og 
må ikke uden leverandørens godkendelse 
overlades til tredjemand.

5.2.  Hvad leverandøren har tilvejebragt eller la-
det tilvejebringe til brug for leverancen, det 
være sig forarbejder eller mellemprodukter, 
såsom reproduktions- og trykmedia, uanset 
med hvilken teknik disse er fremstillet, og 
uanset på hvilken måde de opbevares, samt 
værktøj som f.eks. stanseværktøj er leveran-
dørens ejendom og kan ikke efter arbejdets 
udførelse kræves udleveret. Dette gælder, 
uanset om det tilvejebragte måtte være sær-
skilt faktureret.

5.3.  Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anven-
des til arbejder for ordregiveren og opbevares 
kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse.
  Indtræder forsinkelse, er ordregiveren med 

det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun beret-
tiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig 
med aftalens indgåelse har præciseret be-
tydningen af, at levering sker til nøjagtig be-
stemt tid.

7. Mangler.
7.1.  Leverandøren har intet ansvar for fejl, som 

ordregiveren ikke skriftligt har rettet i korrektur 
eller prøvetryk.

7.2.  Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller 
aftalt specifikation berettiger ikke ordregive-
ren til prisafslag eller til at nægte at modtage 
det bestilte.

7.3.  Leverandøren har ret til en mer- eller mindre-
levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de til-
fælde hvor papir eller andet materiale er frem-
stillet specielt til ordren af andre end 
leverandøren, har leverandøren ret til en rime-
lig mer- eller mindrelevering ud over 10% af 
aftalt oplag, dog højst svarende til materiale-
leverandørens leveringsbetingelser.

7.4.  Viser leverancen sig at være mangelfuld, er 
ordregiveren pligtig til straks at reklamere her-
over. Undlades reklamation, eller reklamerer 
ordregiveren for sent, mister ordregiveren ad-
gangen til at gøre manglen gældende. Leve-
randøren er berettiget til at afhjælpe en man-
gel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8. Ansvar.
8.1.  I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af 

mangler ved det leverede har leverandøren 
intet ansvar, hvor forsinkelsen eller mang-
len skyldes fejl i eller beskadigelse af pro-
duktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget 
forsinkelse eller beskadigelse af produktio-
nen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver 
art og i øvrigt enhver omstændighed, som 

leverandøren ikke er herre over, såsom 
brand, vandskade, naturkatastrofer, krig 
mobilisering eller uforudsete militærindkal-
delser af tilsvarende omfang, rekvirering, 
beslaglæggelser, oprør, uroligheder, valu-
tarestriktioner, mangel på transportmidler, 
almindelig vareknaphed, restriktioner på 
drivkraft, eksport- og importforbud og an-
den lignende force majeure situation.

8.2.  Forsinkelse eller mangelfuld leverance er 
omfattet af den i pkt. 8.1 omhandlede an-
svarsfrihed, hvis årsagen til underleverandø-
rens forsinkelse eller manglende udførelse 
er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændighe-
der eller virksomhedens ophør.

8.3.  I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af 
mangler ved det leverede hæfter leveran-
døren ikke for ordregiverens driftstab, tab 
af avance eller andet indirekte tab, herun-
der tab som følge af ordregiverens retsfor-
hold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4.

8.4.  Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et 
leveret produkt forårsager personskade el-
ler volder skade på ting, hvis den pågæl-
dende genstand efter sin art sædvanligvis 
er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyt-
telse og hovedsagelig er anvendt af skade-
lidte i overensstemmelse hermed. 

8.5.  Leverandøren har intet ansvar for ordregi-
verens manglende hjemmel til reproduk-
tion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af 
skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrati-
oner, tekster, varemærker, andre forret-
ningskendetegn og øvrigt vareudstyr, 
derunder formgivning eller andet, der kan 
være underkastet tredjemands rettigheder. 
Pådrager leverandøren sig ansvar overfor 
tredjemand i anledning af ordregiverens 
manglende hjemmel til udnyttelse af tredje-
mand tilkommende rettigheder, holder ord-
regiveren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6.  Leverandøren har intet ansvar for tab eller 
beskadigelse af ejendom, som f.eks. origi-
naler, materialer o.l. som ikke er leverandø-
rens, men som er overladt denne af ordre-
giveren med henblik på løsning af en aftalt 
opgave, eller med henblik på opbevaring, 
herunder på opbevaring af arbejdet, leve-
randøren har udført, jf. pkt. 2.5.. Leveran-
døren er dog ansvarlig, såfremt det godt-
gøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes 
grov uagtsom adfærd udvist af leverandø-
ren eller hans ansatte. Ordregiveren må 
selv sørge for forsikring af genstanden 
imod skade og undergang.

9. Underleverandører.
  Leverandøren er berettiget til helt eller del-

vis at lade arbejde udføres hos underleve-
randører.

10. Periodiske skrifter.
  Hvis der med ordregiveren af periodiske 

skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder 
en opsigelsesfrist af 3 måneder for må-
neds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for 
uge- og 14 dages skrifter.

11. Købeloven.
  Dansk lovgivning herunder Købeloven fin-

der anvendelse på nærværende aftale i det 
omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i af-
talens tekst eller i nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser. En eventuel tvist ved-
rørende aftalens fortolkning eller vilkårenes 
opfyldelse og håndhævelse kan alene ind-
bringes for danske domstole i overens-
stemmelse med danske værnetingsregler.
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12. Persondata.
12.1  Forlag1.dk registrerer personoplysninger i 

form af navn på kontaktpersoner samt 
kontaktoplysninger på disse personer i 
forbindelse med håndtering af afgivne or-
drer til Forlag1.dk. Oplysningerne gemmes 
på kundenavn, indtil ordreporteføljen er 
produceret og efterfølgende i mindst fem 
år af hensyn til regnskabslovgivningen.

12.2  Kunder, der er dataansvarlige i henhold til 
lovgivning om persondata, indestår i for-
bindelse med ordreafgivning til Forlag1.dk 
som databehandler for, at oplysningsplig-
ten over for de registrerede personer i det 
materiale, der skal anvendes i produktio-
nen hos Forlag1.dk, er iagttaget.

12.3  Behandling af persondata i Forlag1.dk 
foregår efter de retningslinjer, der er be-
skrivet i Forlag1.dk’s persondatapolitik. 
Endvidere følges de retningslinjer, der er 
beskrevet i vore databehandlervilkår. Per-
sondatapolitikken og databehandlervilkå-
rene er tilgængelige via Forlag1.dk.

12.4  Behandling af cookies på hjemmesiden 
Forlag1.dk samt andre hjemmesider og 
webshops, der drives og ejes af Forlag1.dk, 
foregår efter de retningslinjer, der er be-
skrevet i Forlag1.dk’s cookie-politik, der er 
tilgængelig via Forlag1.dk.

13. Fortrydelsesret.
  Du har altid 14 dages fortrydelsesret i hen-

hold til dansk lovgivning, når du handler 
varer på internettet. Det gælder naturligvis 
også hos os i forhold til køb af bøger. Gør 
du brug af fortrydelsesretten, er det vigtigt, 
at du oplyser navn, adresse, e-mail, tele-
fonnummer samt ordrenummer, så vi har 
mulighed for at identificere dig og tilbage-
betale det beløb, du har købt for, minus 
porto og ekspeditionsgebyr. Dette gøres 
ved en overførsel til det betalingskort, som 
der blev benyttet i forbindelse med bestil-
lingen, så snart vi har fået varen retur.

  Det er dit ansvar at returnere varen – for 
egen regning.

  Bemærk, at man kan miste sit købsbeløb, 
helt eller delvis, hvis varens værdi er forrin-
get, fordi varen har været håndteret på en 
anden måde, end hvad der er nødvendigt 
for at fastslå varens art og egenskaber.

  Returneringer skal sendes til:
 Forlag1.dk
 Østergade 35
 9690 Fjerritslev


