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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 

 
 
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (”Leverings-
betingelserne”) gælder for alle produkter og/eller service-
ydelser leveret af Art/Design A/S (”Art Design”) til enhver 
kunde (”Køber”).                                                             
 
Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for 
Art Design og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt 
aftalt.  
 
Art Design er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som 
afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne 
vilkår er skriftligt aftalt mellem Art Design og Køber. Art 
Design er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, 
selvom Art Design ikke har gjort indsigelse mod sådanne 
vilkår.  
 
1.  AFTALEGRUNDLAG 
 
1.1. Leveringsbetingelserne udgør sammen med eventuelle 
forudgående tilbud og/eller efterfølgende ordrebekræftelse 
samt eventuelle godkendte tegninger og prø-
ver/prototyper, det samlede aftalegrundlag om Art Designs 
salg og levering af produkter og/eller serviceydelser til 
Køber. 
 
2.  TILBUD  
 
2.1. Tilbud afgivet af Art Design er gældende i 8 (otte) dage 
fra tilbuddets datering, medmindre andet er udtrykkeligt 
anført i tilbuddet.  
 
3.  ORDREBEKRÆFTELSE, ANNULLERING OG    
     ÆNDRINGER 
 
3.1. Et købstilbud er først accepteret, når Køber har modta-
get Art Designs skriftlige, herunder elektroniske, accept af 
tilbuddet (ordrebekræftelse), eller når Art Design inden for 
acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, 
overensstemmende accept fra Køber på et af Art Design 
afgivet tilbud.  
 
3.2. Annullering eller ændring af en ordre efter modtagelse 
af ordrebekræftelse kan kun finde sted efter forudgående 
skriftlig aftale og mod betaling af allerede udført arbejde 
og de af Art Design allerede afholdte udgifter.  
 
3.3. Såfremt Køber måtte have indsigelser mod ordrebe-
kræftelsens indhold, skal indsigelserne være fremsat skrift-
ligt over for Art Design senest 1 (en) uge fra ordrebekræf-
telsesdatoen, dog senest på leveringsdagen. I modsat fald 
anses ordrebekræftelsen for bindende for Køber.   
 

 
4.  TEKNISKE OPLYSNINGER, PRODUKTIN-  
     FORMATION M.V.  
 
4.1. Enhver produktinformation, herunder information om 
vægt, dimension eller andre tekniske data i produktbeskri-
velser, annonce, brochurer, på hjemmeside m.v., er at be-
tragte som orienterende og kun forpligtende for Art Design 
i det omfang, Art Design udtrykkeligt og skriftligt henviser 
hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse.  
 
4.2. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, 
der foreligger en skriftlig bekræftelse fra Art Design.  
 
5.  PRISER 
 
5.1. De af Art Design angivne priser er ekskl. moms, embal-
lage, told og afgifter.  
 
5.2. Art Design forbeholder sig ret til uden varsel at regule-
re de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af 
prisforhøjelser fra underleverandører, prisstigninger i mate-
rialer, valutakursændringer, offentlige reguleringer eller 
lignende forhold.  
 
6.  BETALINGSVILKÅR 
 
6.1. Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til 
betaling på den i fakturaen angivne forfaldsdato. Ved 
manglende rettidig betaling tilskrives renter af det til en-
hver tid skyldige beløb i overensstemmelse med rentelo-
vens bestemmelser herom. Art Design er berettiget til at 
opkræve rykkergebyrer m.v. i overensstemmelse med ren-
telovens bestemmelser herom. 
 
6.2. Eventuel kontantrabat beregnes af fakturabeløbet ekskl. 
moms, emballage og fragt, medmindre der er indgået 
anden skriftlig aftale.   
 
6.3. Ejendomsretten til det solgte forbliver Art Designs, 
indtil hele købesummen er erlagt. 
 
7.  OVERGANG OG LEVERINGSTID 
 
7.1. Det solgte leveres efter Købers anvisning og for Købers 
egen regning og risiko. Udgangspunktet for levering er ab 
fabrik, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.  
 
7.2. Art Design bestræber sig på at levere på det meddelte 
tidspunkt under behørig hensyntagen til leveringstider hos 
Art Designs underleverandører.  
 

 

A
D

 V
E

R
S

IO
N

 2
6

0
4

20
17



Art Design A/S   I   Turbinevej 5   I   DK-2860 Søborg   I   Denmark   I   P +45 4491 2120   I   info@art-design.dk   I   www.art-design.dk 
CVR.: 14482946   I   Bank: Jyske Bank 5035 104460-2   I   IBAN DK425035 0001 0446 02   I   SWIFT: JYBADKKK

 

2 

7.3. I det omfang der er aftalt et bestemt leveringstids-
punkt, anses leveringsfristen for overholdt, når Art Design 
har afsendt det leverede inden udløbet af fristen, eller når 
det leverede står til rådighed for Køber.  
 
7.4. Lagerføring af færdige leverancer, udover den aftalte 
leveringsdato, sker for Købers risiko og for Købers regning, 
herunder mod betaling af lagerleje samt dækning af bræ-
kage og brandrisiko. Nedtaget materiale kasseres og de-
strueres efter tre måneders forløb, medmindre der forinden 
er truffet skriftlig aftale om udlevering eller opbevaring på 
tilsvarende betingelser som ovenfor.  
 
8.  FORSINKELSE 
 
8.1. Såfremt der er aftalt et bestemt leveringstidspunkt, og 
Art Design ikke leverer til aftalt tid, kan Køber kræve leve-
ring og skriftligt fastsætte en endelig, rimelig frist herfor.  
 
8.2. Såfremt Art Design ikke gennemfører leveringen i 
overensstemmelse med et af Køber fastsat endeligt leve-
ringstidspunkt efter punkt 8.1., er Køber berettiget til at 
hæve købet, hvis forsinkelsen i øvrigt er væsentlig. Køber er 
ikke berettiget til at kræve erstatning herfor fra Art Design.  
 
8.3. Art Design er under alle omstændigheder ikke ansvarlig 
for følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste og 
krav hidrørende fra senere omsætningsled som følge af 
forsinkelsen.  
 
8.4. Art Designs ansvar for ethvert tab eller skade i anled-
ning af forsinkelsen er beløbsmæssigt begrænset til 25 pct. 
af det beløb, Køber har erlagt for den del af leverancen 
(eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.  
 
8.5. Såfremt Køber ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser 
gældende i relation til forsinkelsen, skal Køber uden ugrun-
det ophold give meddelelse herom til Art Design, jf. punkt 
12. 
 
9.  FORCE MAJEURE 
 
9.1. Art Design er berettiget til at annullere ordrer eller 
foretage ændringer med hensyn til aftalt leveringstidspunkt 
m.v., og er i øvrigt ikke ansvarlig for enhver form for mang-
lende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller 
delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Art 
Designs rimelige kontrolsfære, såsom krig og mobilisering, 
oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, 
strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse 
ved leverance fra underleverandører, brand, manglende 
transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og ek-
sportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af 
nøglepersoner, edb-vira eller andre lignende omstændig-
heder. 
9.2. I en situation hvor én eller flere omstændigheder, 
nævnt i punkt 9.1. foreligger, vil samtlige Købers beføjelser 
blive suspenderet eller bortfalde, uden at Køber er beretti-

get til at kræve erstatning eller fremsætte andre krav over 
for Art Design. 
 
10.  GARANTI 
 
10.1. Art Design yder garanti i overensstemmelse med 
købelovens bestemmelser herom og med de fravigelser, 
som følger af Leveringsbetingelserne.  
 
10.2. Garantiperioden påbegyndes, når Art Design har 
modtaget fuld betaling for det leverede.  
 
11.  MANGLER OG PRODUKTANSVAR  
 
11.1. Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved 
modtagelsen. Såfremt Køber bliver bekendt med eller 
burde have været bekendt med, at det leverede lider af 
mangler, skal Køber straks og senest 8 dage fra modtagel-
sen skriftligt gøre manglen gældende. 
 
11.2. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Køber har 
anvendt det leverede forkert eller tilsidesat retningslinjer fra 
Art Design eller dets underleverandører, eller såfremt Køber 
eller tredjemand uden Art Designs samtykke har foretaget 
indgreb i det leverede.  
 
11.3. Mangler der hidrører fra Art Designs eventuelle mate-
riale- og/eller underleverandører er Art Design uvedkom-
mende.  
 
11.4. Ved begrundet og rettidig reklamation er Art Design 
berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden 
for rimelig tid. Såfremt Art Design foretager rettidig omle-
vering eller afhjælpning, er Køber uberettiget til at ophæve 
aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen.  
 
11.5. Sker rettidig omlevering eller afhjælpning ikke, er 
Køber alene berettiget til at hæve aftalen eller kræve for-
holdsmæssigt afslag i købesummen for det produkt 
og/eller den ydelse, hvorover manglen gøres gældende.  
 
11.6. Art Design er ikke ansvarlig over for Køber for nogen 
former for følgeskader eller indirekte tab, som måtte ud-
springe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af 
Leveringsbetingelserne, herunder, men ikke begrænset til 
driftstab, mistet fortjeneste eller krav hidrørende fra senere 
omsætningsled.  
 
11.7. For produktskader er Art Design ansvarlig i overens-
stemmelse med produktansvarsloven, dog således at et 
eventuelt produktansvar aldrig kan omfatte de i punkt 11.6. 
nævnte forhold eller tingsskade, herunder blandt andet for 
produkter, der er fremstillet af Køber, og hvori Art Designs 
produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af 
Købers produkter indgår. 
 
11.8. Art Designs erstatningsansvar er i alle tilfælde be-
grænset til forhold, der er afledt af grov uagtsomhed.  
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12.  REKLAMATIONER OG RETURRET 
 
12.1. Krav vedrørende mangler, produktansvar, følgeskader, 
forsinkelse eller lignende skal fremsættes skriftligt til Art 
Design uden ugrundet ophold efter leveringen.  
 
12.2. Indtil afgørelse om reklamationen foreligger, må 
Køber ikke disponere over den leverance, hvorover der er 
reklameret.  
 
12.3. Forsinket reklamation bevirker fortabelse af ethvert 
krav vedrørende mangel, forsinkelse eller lignende.  
 
12.4. Køber er som følge af reklamationen ikke berettiget til 
at tilbageholde det leverede eller foretage modregning i 
krav overfor Art Design. 
 
12.5. Det af Art Design leverede materiale/ydelse kan ikke 
returneres, idet materialet/ydelserne er fremstillet individu-
elt efter Købers ønske.   
 
13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FOR- 
      TROLIG INFORMATION 
 
13.1. Alle immaterielle rettigheder til design, udvikling og 
konstruktion af produkter/ydelser, herunder prototyper og 
serie-0 produkter, der leveres til Køber af Art Design, tilhø-
rer Art Design. Dette gælder, uanset om produktet/ydelsen 
er udviklet for eller til Køber og/eller er baseret på Købers 
særlige specifikationer, medmindre anden skriftlig aftale er 
indgået. Køber erhverver udelukkende en almindelig brugs-
ret til de købte produkter/ydelser. Køber er derfor uberetti-
get til at videregive eller tilgængeliggøre tegnin-
ger/beskrivelser m.v., ligesom Køber er uberettiget til selv 
eller lade andre foretage reproduktion eller ændringer af de 
af Art Design leverede produkter/ydelser, medmindre Art 
Design har meddelt sit forudgående skriftlige samtykke 
hertil. 
 
13.3. Enhver form for information, som ikke er offentlig 
tilgængelig, herunder tegninger og tekniske forskrifter, 
stillet til Købers rådighed af Art Design, skal forblive Art 
Designs ejendom og skal således behandles fortroligt af 
Køber. Fortrolig information må ikke bruges til andet formål 
end det oprindeligt tænkte, og skal tilbageleveres til Art 
Design efter påkrav.  
 
14. MYNDIGHEDSGODKENDELSE 
 
14.1. Ansøgning hos myndigheder, indhentning af tilladel-
ser hos myndigheder m.v. påhviler Køber, medmindre 
andet er skriftligt aftalt.  
 
14.2. I det omfang Art Design efter skriftlig aftale skal fore-
stå indhentelse af de nødvendige tilladelser på Købers 
vegne, afholder Køber samtlige udgifter hertil.  
 
 
 

15. ÆNDRINGER 
 
15.1. Art Design forbeholder sig ret til uden varsel at fore-
tage ændringer i sine produkter, i det omfang dette kan ske 
uden væsentlig afvigelse fra aftalte specifikationer.  
 
 
16. GÆLDENDE RET OG VÆRNETING 
 
16.1. Enhver tvist mellem Art Design og Køber, som ud-
springer af en aftale, der reguleres af Leveringsbetingelser-
ne, skal afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan 
løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Art 
Designs værneting.  
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