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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

FOR NEMCO EMBALLAGE A/S 
 

EMBALLAGE 
 
1. Anvendelse 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er af køber bekendt som værende en del af den 
indgåede aftale om køb af folie. 
 

2. Tilbud 
Alle tilbud er afgivet af Nemco uforbindende, medmindre andet udtrykkeligt er anført. 
 

3. Ordre 
Enhver ordre er at anse som et tilbud fra købers side og forudsætter ordrebekræftelse fra 
Nemco. For ordrebekræftelsen gælder sådan frist, at der kan indhentes endelig godkendelse 
af ordren hos leverandør i udlandet. 
 

4. 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 fo-
lie/rullevarer gælder følgende afvigelser: 
 
Indtil 20.000 m  +/- 20% 
Indtil 40.000 m  +/- 15% 
Over 40.000 m  +/- 10% 
 
For folie/poser gælder følgende afvigelser: 
Indtil   50.000 m/stk.  +/- 20% 
Indtil 150.000 m/stk.  +/- 15% 
Over 150.000 m/stk.  +/- 10% 
 

5. Priser 
Alle priser er dagspriser. De af Nemco opgivne priser er baseret på gældende dagspriser, va-
lutakurser, moms- og toldsatser samt eventuelle andre offentlige afgifter, som disse var ved 
tilbuddets/ordrebekræftelsens afgivelse. Enhver ændring af disse berettiger Nemco til regule-
ring til de på leveringstidspunktet eller betalingsdagen gældende forhold. 
 

6. Leveringsklausul 
Medmindre andet er aftalt, anses leverancen af folie solgt ”DAP”. Aftalte leveringsklausuler for-
tolkes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Incoterms. 
 

7. Leveringsfrist og -tid 
De af Nemco opgivne leveringstider er baseret på leveringstider oplyst af Nemcos leverandø-
rer 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 omfattet af pkt. 12 – ikke leverer folie inden for leveringstiden, 
er køber berettiget 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 afta-
len, 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 meddelelse til Nemco at hæve aftalen. 
Hvis køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Nemco for de yderligere om-
kostninger, 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 forsinkelse fra 
Nemcos side, herunder heller ikke såfremt det ikke lykkes at skaffe tilsvarende leverance fra 
anden side.  
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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. 
 

8. Betaling 
Betalingsbetingelser: Løbende måned plus 15 dage, medmindre andet er aftalt. 
Accept af veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse 
heraf har fundet sted. Ved enhver forsinket betaling er Nemco berettiget til at beregne mora-
renter fra forfaldsdagen med 2% pr. måned. Undlader køber at modtage leverancen på den af-
talte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet 
sted. 
 

9. Modregning 
Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen med eventuelle modkrav hos Nemco, 
som ikke er anerkendt fra Nemcos side og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købe-
summen på grund af modfordring af nogen som helst art. 
 

10. Reklamation 
Ved levering skal køber straks foretage undersøgelse af leverancen. 
Såfremt leverancen ikke er kontraktmæssig, skal der reklameres over for Nemco skriftligt in-
den 7 dage efter levering har fundet sted. For mangler og fejl, der ikke kan opdages ved om-
hyggelig undersøgelse af det solgte, skal reklamation ske skriftligt senest 7 dage efter, at fej-
len/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 reklameret efter fristens udløb 
samt i de tilfælde, hvor de nedefor under afhjælpning af mangler anførte betingelser ikke er 
opfyldt. 
 

11. Afhjælpning af mangler 
For det tilfælde, at Nemco godkender købers reklamation, er Nemco berettiget og forpligtet til 
at ombytte leverancen inden for Danmarks grænser. Køber bærer omkostningerne og risikoen 
ved forsendelsen til Nemco. Ved fremsendelse til køber af omleverede emballager sker for-
sendelsen efter Nemcos valg og for købers regning og risiko. 
Nemco fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse eller arbejdsstandsning hos køber som føl-
ge af udførelsen af ovennævnte omlevering, herunder er Nemco ikke erstatningspligtig for 
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos køber. 
Ved skjulte fejl forstås sådanne fejl i emballagen, som hidrører fra utæthed i den anvendte 
emballage, hærdefejl eller dårlig/ufuldstændig svejsning. 
Køber kan ikke herudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende og kan således ikke 
hæve købet/kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. 
 

12. Ansvarsfrihed (force majeure) 
I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på Nemcos eller Nemcos leveran-
dørers/underleverandørers virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig samt i tilfælde af krig, 
blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre 
uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse el-
ler salgsgenstandens transport til leveringsstedet eller andre forhold, som Nemco ikke har ind-
flydelse på, herunder forhold hos Nemcos leverandører/underleverandører, udsættes leverin-
gen uden ansvar for Nemco, så længe den pågældende hindring består. 
Enhver ordre effektueres under forbehold af ind- og udførselsforbud samt opnåelse af nød-
vendig ind- og udførelsestilladelse. 
Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under 
uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder Nemco sig ret til at annullere or-
dren. 
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13. Produktansvar 
Nemco er kun ansvarlig for personskade, som indtræder efter leveringen, hvis det bevises, at 
skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Nemco eller andre, som Nemco har ansvaret 
for. 
Nemco er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leveran-
cen er i købers besiddelse. Nemco er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er frem-
stillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Nemco ansvarlig for skade på 
fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskader. 
Nemco er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab, 
indtrådt hos køber eller tredjemand i forbindelse med skade, forvoldt af leverancen. Nemcos 
samlede ansvar for skade på købers erhvervsting kan ikke overstige 500.000 kr. 
I den udstrækning, Nemco måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber for-
pligtet til at holde Nemco skadesløs i samme omfang, som Nemcos ansvar er begrænset efter 
de tre foregående stykker. 
Disse begrænsninger i Nemcos ansvar gælder ikke, hvis Nemco har gjort sig skyldig i grov 
uagtsomhed. 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette 
punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. 
Nemco og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, 
som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som på-
stås forårsaget af leverancen. 
 

14. Lovvalg og værneting 
Enhver tvist mellem Nemco og køber skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsret-
ten i København som værneting. 
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