Max Müllersgade 23 8000 Århus C
Tlf. 8613 8220

Generelle salgs- og leveringsbetingelser. Side 1. gældende ved køb af
Skilte, udstillingssystemer, displays, lyskasser, rammer , stande samt tilbehør.
Handelsbetingelser side 2. er gældende ved køb af
Graﬁk, design, print samt alle øvrige produkter og ydelser, hvor ordren
fremstilles på bestilling og derfor er at betragte som unik i forhold til
udformning, bearbejdelse og løsning.

Close Up’s
Handelsbetingelser
Generelle salgs- og leveringsbetingelser ved køb af.
Skilte, udstillingssystemer, displays, lyskasser, rammer , stande og tilbehør.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser ﬁnder anvendelse mellem bestilleren og Close up herefter omtalt som (CU), i det omfang, de ikke fraviges ved
udtrykkelig aftale herom parterne imellem.
1.1.
Tilbud er bindende for CU i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af CU. I tilfælde, hvor
bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når CU har afgivet
ordrebekræftelse.
2.0. Om priser
2.1.
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.
3. Om betaling
3.1.
Nye kunder, som endnu ikke er blevet kredit godkendt betaler kontant. eller pr.
efterkrav.

3.1.2
Normal betingelser for kunder med kreditaftale er 8 dage netto. med mindre
andet aftales.
3.1.3
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned, samt kr.
100,00 i gebyr pr. udsendt rykkerskrivelse.
3.1.4
På CU’s anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til
sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er CU
forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
3.1.5
Ved kontant forudbetaling yder CU altid 5 pct. rabat på varens pris.
4. Om ejendomsforhold
Samtlige varer fra CU - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer CU’s
ejendom.
5. Forsendelse
Bestilte varer sendes som post eller bilpakke. Ved betaling pr. efterkrav pålægges der efterkravs-gebyr efter gældende takster for forsendelsen.
6. Leveringstid
Alle standard varer vil, under normale omstændigheder, blive leveret 2-5 dage
efter, at vi har modtaget bestillingen. ( gælder ikke for varer der købes i kombination med anden forarbejdning eller efterbehandling ).
7. Alle varer leveres så længe lager haves.
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Handelsbetingelser for bestilling af
Graﬁk, design, print samt alle øvrige produkter og ydelser, hvor ordren fremstilles på bestilling og derfor er at betragte som unik i forhold til udformning, bearbejdelse og løsning.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser ﬁnder anvendelse mellem bestilleren og Close up herefter omtalt som (CU), i det omfang, de ikke fraviges ved
udtrykkelig aftale herom parterne imellem.
1.1.
Tilbud er bindende for CU i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af CU. I tilfælde, hvor
bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når CU har afgivet
ordrebekræftelse.
1.3.
Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
1.4.
Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%
2.0. Om priser
2.1.
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.
2.2.1.
Har bestilleren anmodet CU om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm. er CU berettiget til at få dette arbejde betalt med
CUs til enhver tid gældende timetakst
2.3.
Ud over den tilbudte og/eller aftale pris, er CU berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet CU,
viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4.
Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af bestilleren.
3. Om levering
3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold ﬁnder levering sted på den med bestilleren
aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, ﬁnder levering sted, når CU’s arbejde
er færdigt.
3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har CU ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed
som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af CU leveringsforpligtelser fordyres for
CU er CU forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde CU ved betaling af den af CU beregnede merpris.
4. Om betaling
4.1.
Nye kunder, som endnu ikke er blevet kredit godkendt betaler kontant.
4.1.2
Normal betingelser for kunder med kreditaftale er 8 dage netto. med mindre andet
aftales.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned, samt kr.
100,00 i gebyr pr. udsendt rykkerskrivelse.
4.3.
På CUs anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til
sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er CU
forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

6. Om ejendomsret, ophavsret m.v.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik
disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører CU og må
ikke uden CUs godkendelse overlades til trediemand.
7. Om forsinkelser
Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.
8. Om mangler
8.1.
CU har intet ansvar for fejl, om bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller
prøvetryk.
8.2.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8
dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen
gældende. CU er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden
rimelig tid.
8.3.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter CU
ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.
8.4.
Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt speciﬁkation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
8.5.
CU har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde,
hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end CU,
har CU ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog
højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.
9. Om ansvar
9.1.
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har
CU intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse
af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse
af produktionen, i tilfælde af arbejdskonﬂikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som CU ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, torror, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel
på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og
importforbud og anden force majeure situation.
9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende
ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende
udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter
CU ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som
følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.
9.4.
CU har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion,
mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer,
tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder
formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager CU sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende
hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren
CU skadesløs for et sådant ansvar.
10.
Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering
af materialet .
11. Underleverandører
CU er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er
CU berettiget til delvis fakturering.
5. Om ejendomsforhold
Samtlige varer fra CU - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer
CU’s ejendom.
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