Salgs- og leveringsbetingelser
Anvendelse
Enhver levering fra Tub-Ex ApS sker på grundlag af
nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er
bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed
tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med
betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og
fremsendt af Køber, med mindre andet udtrykkeligt
fremgår af den af Tub-Ex ApS fremsendte
ordrebekræftelse eller salgstilbud.

og er, såfremt Tub-Ex ApS måtte blive mødt med krav i
anledning heraf, pligtig til at friholde Tub-Ex ApS for
enhver udgift forbundet hermed.
Såfremt en ordre ikke kan afsluttes på grund af forhold
hos Køber, forbeholder Tub-Ex ApS sig ret til at
delfakturere et beløb svarende til den udførte
arbejdsmængde.
Tub-Ex ApS forbeholder sig ret til helt eller delvist at lade
arbejdet udføre af underleverandører.

Indgåelse
Tub-Ex ApS bliver tidligst forpligtet ved de af Tub-Ex ApS
afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når
Tub-Ex ApS har afsendt sin ordrebekræftelse.
Tub-Ex ApS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er
kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Tub-Ex
APS fremsendte erklæringer.

Emballage
De i tilbud og aftaler anførte priser er inkl. emballage,
dog eksklusive paller, som faktureres sammen med
varerne. Har Køber særlige krav til emballering
forbeholder Tub-Ex ApS sig ret til at videre fakturere
ekstraomkostningerne til Køber.

Fuldmagt
Ingen selvstændig person/selskab, så som agent,
repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte
Tub-Ex ApS uden skriftlig aftale herom.

Tryk
Oplyste priser for udførsel af trykopgaver omfatter og
inkluderer alle arbejdsgange frem til færdigt tryk, dog
undtaget omkostninger til fremstilling af klichéer.
Grundlaget for udførelsen af trykopgaver vil være et af
Køber udarbejdet eller godkendt lay-out. Mindre
afvigelser herfra, herunder afvigelser i anvendte farver,
udgør ikke en mangel og giver således ikke Køber
beføjelser af nogen art.
Tub-Ex ApS er ansvarlig for det leverede tryk og er
forpligtet til at rette eventuelle fejl og mangler, så hurtigt
som dette er teknisk muligt uden ekstraomkostninger for
Køber. Tub-Ex ApS påtager sig dog intet ansvar for fejl i
leverede tryk, hvis fejlen ikke er rettet i ny korrektur. For
ændringer bestilt mundtligt garanteres ikke, medmindre
efterfølgende korrektur er blevet godkendt skriftligt af
Køber.
For eventuelle krænkelser af ophavsrettigheder,
varemærkerettigheder eller andre beskyttede
tredjemandsrettigheder har Tub-Ex ApS intet ansvar.
Køber er således ansvarlig for, at ordrede trykopgaver
kan udføres, uden at tredjemands rettigheder krænkes,

Over-/Underlevering
Tub-Ex ApS forbeholder sig ret til at over- eller
underlevere ordren med +/- 10 % af den bestilte
mængde.
Annullering/Ændring/Returnering
Idet Tub-Ex ApS er en ordreproducerede virksomhed kan
en ordre på et af Køber bestilt produkt ikke annulleres
eller ændres, såfremt produktionen af produktet er sat i
gang. Køber er ved annullering eller ændring af en
igangværende ordrer forpligtet til at aftage det allerede
producerede materiale, samt at dække de omkostninger
Tub-Ex ApS vil blive påført ved en eventuel omstilling af
en igangværende produktion. Bestilte og allerede
leverede produkter tages ikke retur.
Betalingsbetingelser
Betaling skal ske netto kontant, med mindre andet
udtrykkeligt er angivet i Tub-Ex ApS fremsendte tilbud
og/eller ordrebekræftelse.
Ved betalingsmisligholdelse er Tub-Ex ApS berettiget til at
kræve Tub-Ex ApS omkostninger til inkasso ved advokat
dækket fuldt.
Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller
dele heraf til modregning, ligesom Købers reklamation
ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.
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Priser
Alle priser, herunder priser i henhold til de af Tub-Ex ApS
udarbejdede prislister, er netto priser, ekskl. moms, samt
andre offentlige afgifter.
Afgivne tilbud er bindende 3 måneder, med mindre
andet udførligt er angivet. Dog forbeholder Tub-Ex ApS
sig ret til at ændre priserne med 30 dages varsel.
Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder
stigninger på mere end 5 % i produktions- og
leveringsomkostningerne, inkl. afvigelser på relevante
valutakurser, samt i leverandørers priser, er Tub-Ex ApS
berettiget til at regulere prisen for sådanne
dokumenterede ændringer.

Leveringsbetingelser
I Danmark sker leveringen Franko – Frit leveret - med en
af Tub-Ex ApS valgt forsendelsesmåde.
For levering uden for Danmark sker leveringen i henhold
til Incoterms 2000 EXW DK-9830 Taars – når produktet er
pakket og klar til levering – bærer Køber risikoen og alle
omkostninger ved leveringen, herunder
transportomkostninger. Køber er pligtig til ved bestilling,
at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde der
ønskes. I modsat fald er Tub-Ex ApS berettiget til at vælge
transportmiddel og rute for købers regning.
I tilfælde af forsinket levering er Tub-Ex ApS forpligtet til
at advisere Køber herom, men Køber har ingen beføjelser
i anledning af forsinkelsen.

Reklamations- og undersøgelsespligt
Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved
modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at
reklamere over enhver såvel kvalitativ som kvantitativ
mangel. Reklamationen skal indeholde ordrenummer og
/eller fakturanummer samt en redegørelse for det
reklamerede indhold. Overholder Køber ikke de anførte
frister og krav til reklamationens indhold, fortabes retten
til at gøren manglen gældende.
Force majeure
Tub-Ex ApS er ikke erstatningspligtig eller pligtig til at
udrede bod for manglende opfyldelse af sine
forpligtigelser, såfremt Tub-Ex ApS kan godtgøre, at dette
skyldes en hindring uden for dennes kontrol, så som,
men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer,
brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud,
embargo, forsinket eller mangelfuld levering af
materialer fra underleverandører, produktionsstop,
mangel på energi eller transportmuligheder.
I så fald er Tub-Ex ApS berettiget til at forlænge
leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så
snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet
ifølge aftalen, med mindre Tub-Ex ApS forinden har
hævet aftalen. En hindring på mere end 6 måneder
berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler
er Tub-Ex ApS forpligtet og berettiget til – efter eget valg
– at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give
forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning.
Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser
gældende. Tub-Ex ApS’s erstatningspligt er maksimeret til
fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Tub-Ex
ApS kan under ingen omstændigheder gøres
erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og
driftstab.
Tub-Ex ApS hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at
materialer eller ingredienser leveret af kunden eller, at
materialer /ingredienser foreskrevet af kunden er
uegnede til formålet.
Ansvarsperioden ophører senest 6 måneder fra
leveringsdatoen, med mindre andet fremgår af Tub-Ex
ApS’s ordrebekræftelse eller emballage. Alle krav
refererende til meddelt garanti skal fremsættes inden 6

Produktansvar
Tub-Ex ApS er kun ansvarlig for skade på person eller ting
forvoldt af produkter, såfremt det bevises, at skaden
skyldes fejl eller forsømmelse fra Tub-Ex ApS’s side ved et
af Tub-Ex ApS leveret produkt, samt det bevises, at
produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og
at der er årsagssammenhæng mellem skaden og
defekten.
Endvidere er Tub-Ex ApS ikke ansvarlig for skade på fast
ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet
er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på
produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori
produktet indgår, ligesom Tub-Ex ApS ikke er ansvarlig for
driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller
andet indirekte tab.
I tilfælde af, at Tub-Ex ApS bliver pålagt ansvar, som
rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig
til at holde Tub-Ex ApS skadesløs herfor. Køber er
forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring
omfattende produktansvar, som måtte blive gjort
gældende mod Køber.
Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme
domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om
Tub-Ex ApS’s produktansvar.
Produktinformation
De tekniske specifikationer, andre angivne mål og
mængder i datablade og lignende er af vejledende
karakter og Tub-Ex ApS påtager sig intet ansvar for fejl i
dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i
dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i
det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.
Beskyttelse af rettigheder
Køber opnår ingen ret til Tub-Ex ApS industrielle
rettigheder ved køb af produkter, og Køber er ikke
berettiget til at misbruge oplysninger om produktet
og/eller produkterne, så Køber herved krænker Tub-Ex
ApS rettigheder.
Tegninger og beskrivelser
Alle tegninger, specifikationer, dokumentationsmateriale
og beskrivelser af produktet, uanset om dette er
produceret af Tub-Ex ApS eller andre, der er overgivet til
Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden
måde, forbliver Tub-Ex ApS ejendom. Materialet må ikke
uden Tub-Ex ApS forudgående skriftlige samtykke
anvendes af Køber til andet end intern information og må
ikke kopieres eller overdrages til tredjemand.
Lovvalg og voldgift
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra
Tub-Ex ApS, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke
dansk international privatrets henvisningsregler.
Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra
Tub-Ex ApS, skal endelig afgøres af de civile domstole i
Danmark og ved Retten i Hjørring som første instans.
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Garanti/Ansvar
Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er
behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende
fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige
materialer, som er leveret af Tub-Ex ApS. Garantien
gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt
opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til
sædvanligt brug ifølge Tub-Ex ApS’s specifikationer. TubEx ApS er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes
mangelfuld vedligeholdelse/opbevaring, urigtig
anvendelse foretaget af Køber, ændringer foretaget uden
Tub-Ex ApS’s skriftlige samtykke eller tilføjelser, som
Køber har udført på mangelfuld måde.
Hvis produkter eller delprodukter omfatter ikke-Tub-Ex
fabrikat, skal Tub-Ex ApS alene være ansvarlig i det
omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti, uden
hensyn til det i denne bestemmelse (Garanti/Ansvar)
anførte.

måneder fra leveringsdatoen. Kun køber er berettiget til
at rejse krav med reference til meddelt garanti.
Denne rettighed er således uoverdragelig.

