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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 
FÖR NEMCO EMBALLAGE A/S 

 

EMBALLAGE 
 

1. Användning 
Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor är av köparen kända som varandes en del av 
det ingångna avtalet om köp av folie. 
 

2. Anbud 
Alla anbud har lämnats av Nemco utan att vara bindande, om inte annat uttryckligen har åbe-
ropats. 
 

3. Order 
Varje order ska anses som ett anbud från köparens sida och förutsätter orderbekräftelse från 
Nemco. För orderbekräftelsen gäller sådan tidsfrist att det kan inhämtas slutgiltigt godkän-
nande av ordern hos leverantör i utlandet. 
 

4. Mängd- och viktangivelser 
Viktangivelser kan betraktas som ungefärliga och uppges för till exempel beräkning av frakt-
kostnader med mera. 
Nemco är berättigad till att leverera de beställda produkterna i en avvikande mängd. Vid för-
säljning av folie/rullvaror gäller följande avvikelser: 
 

Upp till 20 000 m  +/- 20 % 
Upp till 40 000 m  +/- 15 % 
Upp till 40 000 m  +/- 10 % 
 

För folie/påsar gäller följande avvikelser: 
Upp till 50 000 m/st.  +/- 20 % 
Upp till 150 000 m/st. +/- 15 % 
Upp till 150 000 m/st. +/- 10 % 
 

5. Priser 
Alla priser är dagspriser. De av Nemco angivna priserna är baserade på gällande dagspriser, 
valutakurser, moms- och tullsatser samt eventuella andra offentliga avgifter, som dessa var 
när anbudet/orderbekräftelsen lämnades. Varje ändring av dessa berättigar Nemco till juste-
ring till de på leveranstidpunkten eller betalningsdagen gällande förhållandena. 
 

6. Leveransklausul 
Om inte annat har avtalats anses den levererade folien såld ”DAP”. Avtalade leveransklausu-
ler tolkas i överensstämmelse med vid varje tid gällande Incoterms. 
 

7. Leveransfrist och -tid 
De av Nemco angivna leveranstiderna är baserade på leveranstider som meddelats av 
Nemcos leverantörer och är beräknade från den tidpunkt då orderbekräftelse har skickats till 
köparen från Nemco, och samtliga upplysningar som är nödvändiga för leveransens genomfö-
rande har kommet till Nemcos kännedom. 
Om Nemco – bortsett från fall som omfattas av punkt 12 – inte levererar folie inom leveransti-
den, är köparen berättigad till genom skriftligt meddelande till Nemco att kräva leverans och att 
fastställa en slutgiltig rimlig tidsfrist för detta, dock minst tre veckor, och härmed ange att köpa-
ren avser att häva avtalet, ifall leverans inte har skett inom denna tidsfrist. Ifall leverans inte 
har skett inom den fastställda tidsfristen, är köparen berättigad till genom skriftligt meddelande 
till Nemco att häva avtalet. 
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Om köparen häver avtalet har han rätt till att kräva ersättning av Nemco för de ytterligare kost-
nader som har påförts honom vid anskaffande av motsvarande leverans från annat håll. Köpa-
ren har inte härutöver rätt till någon annan ersättning med anledning av ovannämnda förse-
ning från Nemcos sida, härunder heller inte ifall motsvarande vara inte kan anskaffas från an-
nat håll.  
 
Nemco är inte ersättningsskyldig för driftsförlust, förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt 
förlust hos köparen. Ersättning kan inte i något fall överstiga priset för den försenade delen av 
leveransen. 
 

8. Betalning 
Betalningsvillkor: Löpande månad plus 15 dagar, om inte annat har avtalats. 
Accept av betalningsväxel eller annan betalningsförpliktelse anses inte som betalning, förrän 
fult infriande härav har ägt rum. Vid varje försenad betalning är Nemco berättigad till att be-
räkna dröjsmålsränta från förfallodagen med 2 % per månad. Om köparen underlåter att ta 
emot den levererade varan på avtalad dag, är han likväl förpliktigad till att erlägga betalning, 
som om leverans hade ägt rum. 
 

9. Avräkning 
Köparen är inte berättigad till att räkna av i köpesummen med eventuella motkrav hos Nemco 
som inte har godkänts från Nemcos sida och har inte rätt till att hålla tillbaka någon del av kö-
pesummen på grund av modfordran av någon som helst art. 
 

10. Reklamation 
Vid leverans ska köparen omedelbart undersöka den levererade varan. 
Ifall leveransen inte är kontraktsmässig, ska reklamation göras till Nemco skriftligen inom 7 
dagar efter leverans har ägt rum. För brister och fel, som inte kan upptäckas vid omsorgsfull 
undersökning av den sålda varan, ska reklamation ske skriftligen senast 7 dagar efter att 
felet/bristen vid normal uppmärksamhet kunde ha blivit upptäckt. 
Reklamationsfristen gäller för alla slags brister och fel och är ovillkorlig, eftersom Nemco fri-
skriver sig allt ansvar för brister och fel, för vilka det kan göras en reklamation efter fristens ut-
gång samt i de fall, då de nedan under åtgärdande av brister åberopade villkoren inte är upp-
fyllda. 
 

11. Åtgärdande av brister 
För det fall att Nemco godkänner köparens reklamation, är Nemco berättigad och förpliktad till 
att byta den levererade varan inom Danmarks gränser. Köparen bär kostnaderna och står för 
risken vid försändelsen till Nemco. När omlevererade emballage skickas till köparen sker för-
sändelsen efter Nemcos val och för köparens räkning och risk. 
Nemco avsäger sig allt ansvar för försening eller arbetsstopp hos köparen till följd av utförande 
av ovannämnda omleverans, härunder är Nemco inte ersättningsskyldig för driftsförlust, förlo-
rad arbetsinkomst eller annan indirekt förlust hos köparen. 
Med dolda fel förstås sådana fel i emballaget som härrör från otäthet i det använda emballa-
get, härdfel eller dålig/ofullständig svetsning. 
Köparen kan inte härutöver göra andra påföljder gällande och kan således inte häva kö-
pet/kräva ersättning eller proportionerligt avdrag på köpesumman. 
 

12. Ansvarsfrihet (force majeure) 
I händelse av strejk, lockout eller andra arbetsstopp i Nemcos eller Nemcos leverantö-
rers/underleverantörers verksamhet, varav leveransen är beroende, samt i händelse av krig, 
blokad, karantän, haveri, trafikstörning, inklusive isproblem, eldsvåda eller andra oförutsedda 
orsaker, som förhindrar eller i väsentlig grad försvårar utförandet av ordern eller försäljnings-
föremålets transport till leveransstället eller andra förhållanden, som Nemco inte har inflytande 
över, inklusive förhållanden hos Nemcos leverantörer/underleverantörer, uppskjuts leveransen 
utan ansvar för Nemco, så länge det ifrågavarande förhindret består. 
Varje order effektueras med förbehåll för in- och utförselförbud samt erhållande av nödvändigt 
in- och utförseltillstånd. 
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Ifall de här nämnda förhindren för en orders effektuering antingen inte alls eller enbart för 
oproportionerliga kostnader kan åtgärdas, förbehåller sig Nemco rätten att annullera ordern. 
 
 

13. Produktansvar 
Nemco kan enbart hållas ansvarig för personskada som inträffar efter leveransen, om det be-
visas att skadan beror på fel eller försummelse som har begåtts av Nemco eller andra, som 
Nemco har ansvaret för. 
Nemco kan inte hållas ansvarig för skada på fast egendom eller lösöre, som inträder medan 
den levererade varan innehas av köparen. Nemco kan inte heller hållas ansvarig för skada på 
produkter, som är framställda av köparen eller på produkter, i vilka dessa ingår. I övrigt kan 
Nemco hållas ansvarig för skada på fast egendom och lösöre på samma villkor som för per-
sonskador. 
Nemco är inte i något fall ansvarig för driftsförlust, förlorad förtjänst eller annan indirekt förlust, 
som inträffat hos köparen eller tredje part i förbindelse med skada, som vållats av den levere-
rade varan. Nemcos samlade ansvar för skada på köparens kommersiella egendom kan inte 
överstiga 500 000 kr. 
I den utsträckning Nemco kan bli ålagt produktansvar gentemot tredje part, är köparen förplik-
tad till att hålla Nemco skadeslös i samma omfattning som Nemcos ansvar är begränsat enligt 
de tre föregående styckena. 
Dessa begränsningar i Nemcos ansvar gäller inte om Nemco har gjort sig skyldig till grov 
oaktsamhet. 
Om tredje part framställer krav mot en av parterna om ersättningsansvar i enlighet med denna 
punkt, ska denna part omedelbart underrätta den andra parten härom. 
Nemco och köparen är ömsesidigt förpliktade till att låta sig dras inför rätta vid den domstol el-
ler skiljenämnd som behandlar ersättningskrav som har rests mot en av dem på grundval av 
en skada, som påstås förorsakad av den levererade varan. 
 

14. Tillämplig lag och juridiktionsort 
Alla tvister mellan Nemco och köparen ska avgöras enligt dansk lag och med Sø- og Handels-
retten i Köpenhamn som juridiktionsort. 
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