1. Tilbud og aftaler
1.1
Tilbud er bindende for ppnordic 14 dage fra tilbuddets dato.
1.2
Aftaler er indgået, når ppnordic har modtaget kundens accept på skrift.
1.3
a) Farver: Ved print med CMYK-farver kan der forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
b)Der kan forekomme variationer i størrelser fra +/- 2mm til 2%.

2. Priser
2.1
Alle priser er angivet ekskl. moms og grafisk arbejde. Omkostninger til transport og til eventuel forsikring
betales af kunden med mindre andet er aftalt.
2.2
Såfremt ppnordic af kunden har fået til opgave at udføre grafisk arbejde, dvs. layout, rentegning, skitser,
tekstforslag m.m., beregnes dette kunden til gældende timetakst. Kontrol af fremsendte trykfilers kvalitet
vil ske uden beregning. Såfremt ppnordic vurderer materialet uegnet vil kunden få besked herom.
Eventuelle rettelser vil kun blive udført med kundens accept og ud fra gældende timetakst.
2.3
Prøvetryk, vareprøver m.m. bestilt af kunden beregnes ligeså denne.
2.4
I tilfælde af pludselige indtrådte stigninger materialepriser, fragtomkostninger, afgifter til det offentlige
eller lignende, samt ændringer i valutakurser, fra kundens accept af tilbud til levering, kan ppnordic
regulere den aftalte pris. Dog skal ppnordic kunne dokumentere denne stigning.

3. Levering
3.1
Ved standardprodukter, dvs. dem der er at finde på www.ppnordic.com, skal der forventes en leveringstid
på 10 hverdage. Enkelte produkter kan ved forespørgsel via mail eventuel leveres ekspres mod betaling.
3.2
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller
kundens handling eller manglende handling, har ppnordic ret til en tilsvarende forlængelse af

leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af
ppnordic´s leveringsforpligtelser fordyres, gennemføres disse såfremt kunden erklærer sig villig til at
betale en merpris herfor.

4. Betaling
4.1
Med mindre andet er aftalt betales der for ordren ved bestilling på www.ppnordic.com. Pengene hæves på
kundens konto så snart ordren er i transit.
4.2
Ved indgåede erhvervsaftaler skal betaling ske 8 dage efter fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved for
sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.
På anmodning fra ppnordic er kunden til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for
betalingen. Hvis anmodningen først sker efter indgåelse af aftalen, forpligter ppnordic til at betale kundens
udgift ifm. hermed.

5. Ejendomsforhold
Varen/produkterne forbliver ppnordic´s ejendom indtil samtlige fordringer er betaling.

6. Forsinkelse
6.1
Indtræffer forsinkelser, er kunden 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.
7. Mangler
7.1
Fejl der ikke skriftelig er rettet af kunden i forbindelse med korrektur eller prøvetryk, har ppnordic intet
ansvar for. Dette gælder også indholdet af fremsendte trykfiler der af ppnordic kontrolleres og godkendes
til tryk.
7.2
Mindre afvigelser fra godkendte prøver eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag, eller til
at nægte at modtage det bestilte.
7.3

Ved fejl eller mangler i leveringen, er kunden forpligtet til straks at orientere ppnordic herom. Undlades
reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister kunden
adgangen til at gøre manglen gældende.

8. Ansvar
8.1
I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede har ppnordic intet ansvar, hvor forsinkelsen eller
manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller
beskadigelse af produktionen. Ej heller i tilfælde af pludselig ophør af drift af en leverandør,
arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som ppnordic ikke er herre over, såsom
brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, 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.
8.2
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter ppnordic ikke for driftstab, tab af
avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.
8.3
Det er kundens ansvar for at indholdet i de bestilte varer ikke underligger tredjemands rettigheder. Dvs. det
er kundens ansvar at skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker osv. til reproduktion,
mangfoldiggørelse eller udgivelse, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning
eller andet, ikke tilhører tredjemands rettigheder. Såfremt der af tredjemand stilles økonomiske krav,
herunder også udgifter ifm. tvister, retssag el. lignende, påhviler samtlige udgifter kunden som ved
afgivelse af bestilling forpligter sig til at holde ppnordic skadesløs.

9. Underleverandør
ppnoric er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udført hos underleverandører.

10. Periodiske Skrifter
Såfremt der ifm. periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for
måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11. Købeloven
Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang,
retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel

tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for
danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Tvister
12.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om
tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.
12.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til,
hvor køber bor eller opholder sig.
12.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For
Arbejder og Leverancer 1992" §47.
12.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45.
Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

13. Brug af kundeoplysninger
13.1
Ingen kundeoplysninger vil blive videregivet eller solgt til tredjemand.
13.2
Din mailadresse vil kunne blive brugt ifm. ppnordic-kampagner. Ønsker du ikke at modtage disse, så send
os venligst en mail på info@ppnordic.com.

