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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER  

FOR NEMCO EMBALLAGE A/S ("NEMCO") 

 

Anvendelse 
For enhver leverance fra Nemco gælder de fællesnordi-
ske Almindelige Betingelser (NL 17) som udgør en inte-
greret del af disse salgs- og leveringsbetingelser med 
nedenstående fravigelser og tilføjelser. Ved fortolk-
ningstvivl gælder nedenstående fravigelser og tilføjel-
ser forud for bestemmelserne i NL 17: 
 
 
Fravigelser og tilføjelser til NL 17: 
 
Tilbud 
Alle tilbud er afgivet af Nemco uforbindende, medmin-
dre andet udtrykkeligt er anført. Der tages forbehold 
for regne- og skrivefejl.  
 
Ordre 
Enhver ordre er at anse som et tilbud fra købers side og 
forudsætter ordrebekræftelse fra Nemco. For ordrebe-
kræftelsen gælder sådan frist, at der kan indhentes en-
delig godkendelse af ordren hos leverandør i udlandet. 
 
Modregning 
Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen 
med eventuelle modkrav hos Nemco, som ikke er aner-
kendt fra Nemcos side og har ikke ret til at tilbageholde 
nogen del af købesummen på grund af modfordring af 
nogen som helst art. 
 
Reklamation 
Ved levering skal køber straks foretage undersøgelse af 
leverancen. 

Såfremt leverancen ikke er kontraktmæssig, skal der re-
klameres over for Nemco skriftligt inden 7 dage efter 
levering har fundet sted. For mangler og fejl, der ikke 
kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af det 
solgte, skal reklamation ske skriftligt senest 7 dage ef-
ter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed 
kunne have været opdaget. 

Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og 
fejl og er ubetinget, idet Nemco fraskriver sig ethvert 
ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive re-
klameret efter fristens udløb samt i de tilfælde, hvor de 
nedenfor under afhjælpning af mangler anførte betin-
gelser ikke er opfyldt. 
 

Lovvalg og værneting 
Enhver tvist mellem Nemco og køber som måtte opstå 
i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister ved-
rørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal af-
gøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsinstitut-
tet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler 
herom, som er gældende ved indledningen af voldgifts-
sagen. Ved sager der anlægges af Nemco mod køber, 
kan Nemco dog vælge i stedet at anlægge sagen ved de 
almindelige domstole ved retten i Glostrup som første 
instans. 
 
Mængde- og vægtangivelser 
Vægtangivelser kan betragtes som tilnærmelsesvise og 
orienterende af hensyn til beregninger af omkostninger 
og fundamentering. 
 
Nemco er berettiget til at levere de bestilte produkter i 
en afvigende mængde.  
 
Ved salg af folie gælder følgende afvigelser: 
Indtil 20.000 m +/- 20% 
Indtil 40.000 m +/- 15% 
Over 40.000 m +/- 10% 
 
For poser, spyd, boneguard, absorbers, Flatskin- +  
Flatmap-boards gælder følgende afvigelser: 
Indtil 50.000 m/stk. +/- 20% 
Indtil 150.000 m/stk. +/- 15% 
Over 150.000 m/stk. +/- 10% 
 
Priser 
Alle priser er dagspriser. De af Nemco opgivne priser er 
baseret på gældende dagspriser, valutakurser, moms- 
og toldsatser samt eventuelle andre offentlige afgifter, 
som disse var ved tilbuddets/ordrebekræftelsens afgi-
velse. Enhver ændring af disse berettiger Nemco til re-
gulering til de på leveringstidspunktet eller betalingsda-
gen gældende forhold. 
 
Leveringsklausul 
Medmindre andet er aftalt, sker levering af emballage- 
og folieleverancer "DAP - Delivered At Place" i henhold 
til de på leveringstidspunktet gældende Incoterms.  
Leveringsstedet er købers adresse som angivet på 
Nemcos ordrebekræftelse, medmindre andet udtrykke-
ligt er aftalt.  
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Leveringstid og forsinkelse 
De af Nemco opgivne leveringstider er baseret på leve-
ringstider oplyst af Nemcos leverandører og er regnet 
fra det tidspunkt, hvor ordrebekræftelse er fremsendt 
til køber fra Nemco, og samtlige oplysninger, der er 
nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet 
til Nemcos kendskab. 

Hvis Nemco – bortset fra tilfælde af force majeure – 
ikke leverer folie inden for leveringstiden, er køber be-
rettiget til ved skriftlig meddelelse til Nemco at kræve 
levering og at fastsætte en endelig rimelig frist herfor, 
dog mindst tre uger og herved angive, at køber agter at 
hæve aftalen, såfremt levering ikke er sket inden for 
denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den 
fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig med-
delelse til Nemco at hæve aftalen. 

Hvis køber hæver aftalen, har han ret til at kræve er-
statning af Nemco for de yderligere omkostninger, der 
er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance 
fra anden side. Køber har ikke herudover ret til nogen 
anden godtgørelse i anledning af ovennævnte forsin-
kelse fra Nemcos side, herunder heller ikke såfremt det 
ikke lykkes at skaffe tilsvarende leverance fra anden 
side. Nemco er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt 
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos køber. 
Erstatning kan i intet tilfælde overstige prisen for den 
forsinkede del af leverancen. 
 
Betaling 
Betalingsbetingelser: Løbende måned plus 15 dage, 
medmindre andet er aftalt. 

Ved enhver forsinket betaling er Nemco berettiget til at 
beregne morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr.  
måned. Undlader køber at modtage leverancen på den 
aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge 
betaling, som om levering havde fundet sted. 
 
Afhjælpning af mangler 
For det tilfælde, at Nemco godkender købers reklama-
tion, er Nemco berettiget og forpligtet til at ombytte  
leverancen inden for Danmarks grænser. Køber bærer 
omkostningerne og risikoen ved forsendelsen til 
Nemco. Ved omlevering til køber sker forsendelsen ef-
ter Nemcos valg og for købers regning og risiko. 

Nemco fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse eller 
arbejdsstandsning hos køber som følge af udførelsen af 
ovennævnte omlevering, herunder er Nemco ikke er-
statningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste el-
ler andet indirekte tab hos køber. 
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