* Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
* Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
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Pkt. 7. 3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de
tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af
aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades
reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre
manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan
ske inden for rimelig tid.
Pkt. 7. 5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
Pkt. 7. 6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt
bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
Pkt. 7. 7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer
indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.
§ 8 Ansvar
Pkt. 8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet
ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
* Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse
eller beskadigelse af produktionen.
* I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
* I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksportog importforbud og anden lignende force majeure-situation.
Pkt. 8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af
de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
Pkt. 8. 3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab,
herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4. i
tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
Pkt. 8. 4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller
volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet
til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden
skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved
bestillerens kontrol af de leverede produkter.
Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres
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svarende
til materialeleverandørens
materialeleverandørens
leveringsbetingelser.
højst
til
leveringsbetingelser.
*aftalt
Fejloplag,
i ellerdog
beskadigelse
af produktionsudstyr,
der bevisligt
har forårsaget forsinkelse
Pkt.
7.
4.
Bestilleren
er
ansvarlig
for
straks
at
reklamere
over
en
mangelfuld
leverance.
Undlades
Pkt. 7. 4. Bestilleren
er ansvarlig
for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades
eller beskadigelse
af produktionen.
reklamation
eller
reklamerer bestilleren
bestilleren
for
sent, mister
mister bestilleren
bestilleren adgangen
reklamerer
adgangen til
til at
at gøre
gøre
*reklamation
I tilfælde afeller
arbejdskonflikter
af enhverfor
art.sent,
manglen
gældende.
Leverandørensom
er berettiget
berettiget
til at
atikke
afhjælpe
en mangel,
mangel,
såfremt
dette
kan
Leverandøren
er
til
afhjælpe
en
såfremt
dette
kan
*manglen
I øvrigtgældende.
enhver omstændighed
leverandøren
er herre
over, såsom
brand,
vandske
inden
for
rimelig
tid.
skeskader,
inden for
rimelig tid. krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilnaturkatastrofer,
Pkt.
7.
5.
Leverandøren
hæfter
ikke
for
fejl
eller
mangler,
der
kan
henføres
til,
at
bestilleren
selv
Pkt. 7. 5. Leverandøren
hæfter ikke
for fejl eller
mangler, deroprør,
kan henføres
til, at valutarestriktioner,
bestilleren selv tiltilsvarende omfang,
rekvirering,
beslaglæggelse,
uroligheder,
vejebringer
papir
eller andet
andet til
tilalmindelig
leverancen.
vejebringer
eller
leverancen.
mangel påpapir
transportmidler,
vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksportPkt. 7.
7. 6.
6. Leverandøren
Leverandøren
er uden
uden
ansvar
for fejlplacering
fejlplacering
af klæbede
klæbede eller
eller indlagte
indlagte elementer,
Pkt.
er
for
af
elementer, såfremt
såfremt
og importforbud
og ansvar
anden lignende
force majeure-situation.
bestilleren
ikke
skriftligt
har leverance
givet leverandøren
leverandøren
nøjagtig
instruktion
om disses
disses placering.
placering.
har
givet
nøjagtig
om
Pkt. 8. 2. bestilleren
Forsinkelseikke
ellerskriftligt
mangelfuld
er omfattet
af den instruktion
i pkt. 8. 1. omhandlede
ansvarsPkt. 7.
7. 7.
7. frihed,
Leverandøren
giver til
ingen
garanti for
for manglende
manglende
ellereller
dublerede
numre
ved
Pkt.
Leverandøren
giver
ingen
garanti
eller
dublerede
numre
ved leverancer
leverancer
hvis årsagen
underleverandørens
forsinkelse
manglende
udførelse
er en af
indeholdende
nummererede
arbejder. Ved
Ved
leverancer
indeholdende
arbejder, som
indeholdende
nummererede
arbejder.
indeholdende
som er
er numnumde
i pkt. 8. 1. nævnte
omstændigheder
ellerleverancer
virksomhedens
ophør. arbejder,
mererede ved
ved modtagelsen,
modtagelsen,
beregnes
eventuelle
rettelser
afavance
numreeller
ekstra.
mererede
eventuelle
rettelser
numre
ekstra.
Pkt. 8. 3. Leverandøren
hæfter ikke forberegnes
bestillerens
driftstab,
tab afaf
andet indirekte tab,
Ansvarherunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4. i
§§ 88 Ansvar
Pkt. 8.
8. 1.
1. tilfælde
tilfældeafaf
afforsinkelse
forsinkelse
og mangler
tilfældeved
af det
mangler
ved det
det leverede
leverede har
har leverandøren
leverandøren intet
intet
Pkt.
II tilfælde
forsinkelse
og
ii tilfælde
af
mangler
ved
eller
leverede.
ansvar, hvor
hvor forsinkelsen
forsinkelsen
eller
manglen
skyldes:
ansvar,
manglen
Pkt. 8. 4. Leverandøren
er ansvarligeller
i tilfælde
af, skyldes:
at et leveret produkt forårsager personskade eller
Fejl iiskade
eller på
beskadigelse
af produktionsudstyr,
produktionsudstyr,
derefter
bevisligt
har
forårsaget er
forsinkelse
** Fejl
eller
beskadigelse
af
der
bevisligt
forårsaget
forsinkelse
volder
ting, hvis den
pågældende genstand
sin arthar
sædvanligvis
beregnet
beskadigelse
eller
beskadigelse af
af produktionen.
produktionen.
til eller
ikke-erhvervsmæssig
benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overenstilfældehermed.
af arbejdskonflikter
arbejdskonflikter af
af enhver
enhver art.
art.
** II tilfælde
af
stemmelse
øvrigt enhver
enhver
omstændighed
somerhvervstingskade,
leverandøren ikke
ikkehvis
er herre
herre
over, såsom
vand** II øvrigt
omstændighed
som
leverandøren
er
over,
såsom brand,
brand,
vandLeverandøren
er kun
ansvarlig for
det dokumenteres,
at skaden
skader,
krig,
mobilisering
af
tilskader,atnaturkatastrofer,
naturkatastrofer,
krig,har
mobilisering
eller
uforudsete
militærindkaldelser
af ved
tilskyldes,
han eller hans folk
begået fejl,eller
der uforudsete
ikke burdemilitærindkaldelser
have været afværget
svarende
omfang,
oprør,
valutarestriktioner,
svarende kontrol
omfang,afrekvirering,
rekvirering,
beslaglæggelse,
oprør, uroligheder,
uroligheder, valutarestriktioner,
bestillerens
de leverede beslaglæggelse,
produkter.
mangel
almindelig
restriktioner
på
mangel på
på transportmidler,
transportmidler,
almindelig
vareknaphed,
restriktioner
på drivkraft,
drivkraft,
eksportLeverandøren
er dog aldrig ansvarlig
for vareknaphed,
skade, der forvoldes
på bestillerens
ellereksportandres
og
og
force
majeure-situation.
og importforbud
importforbud
og anden
anden
lignende
force
majeure-situation.
produktion,
på produkter
derlignende
emballeres
i/etiketteres
med de leverede produkter eller på
Pkt.
8.
2.
Forsinkelse
eller
mangelfuld
leverance
er
omfattet
af
den
i
pkt.
8.
1.
omhandlede
ansvarsPkt. 8. 2. ting,
Forsinkelse
eller mangelfuld
omfattet
af den i pkt.
1. omhandledeatansvarsi hvis fremstilling
disseleverance
produktererindgår,
medmindre
det8.dokumenteres,
der fra
frihed, hvis
hvis årsagen
årsagen
tilhandlet
underleverandørens
forsinkelse eller
eller manglende
manglende udførelse
udførelse er
er en
en af
af
frihed,
underleverandørens
forsinkelse
leverandørens
side ertil
med grov uagtsomhed.
de ii pkt.
pkt. 8.
8. 1.
1. nævnte
nævnte
omstændigheder
eller
virksomhedens
ophør.
de
omstændigheder
eller
virksomhedens
Leverandøren
hæfter aldrig
for driftstab,
avancetab
og andetophør.
indirekte tab.
Pkt.
8.
3.
Leverandøren
hæfter
ikke
for
bestillerens
driftstab,
tab
af
avance
eller
andet
indirekte
tab,
Pkt. 8. 3. Leverandøren
ikke for ibestillerens
driftstab,
tab af avance eller
andet
indirekte
tab,
I tilfælde af athæfter
leverandøren
anledning af
en erhvervstingskade
bliver
pålagt
et ansvar
herunder
tab som
som følge
følge
afrækker
bestillerens
retsforhold
over
for tredjemand,
tredjemand,
jf. dog
dog pkt.
pkt.
8. 4.
4.erii
herunder
tab
bestillerens
over
for
jf.
8.
over
for tredjemand,
deraf
ud overretsforhold
de fastsatte
grænser
for leverandørens
ansvar,
tilfælde af
af forsinkelse
forsinkelse
eller
mangler
ved det
detskadesløs
leverede.herfor såvel som for sagsomkostnintilfælde
mangler
ved
leverede.
bestilleren
pligtig til ateller
holde
leverandøren
Pkt. 8.
8. 4.
4. Leverandøren
Leverandøren
er
tilfælde af,
af, at
at et
et leveret
leveret produkt
produkt forårsager
forårsager personskade
personskade eller
eller
Pkt.
er ansvarlig
ansvarlig ii tilfælde
ger.
volder
skade på
på
ting,
hvis
den for
pågældende
genstand
efterhjemmel
sin art
art sædvanligvis
sædvanligvis
er
skade
den
pågældende
genstand
efter
sin
er beregnet
beregnet
Pkt. 8. 5. volder
Leverandøren
harting,
intethvis
ansvar
bestillerens
manglende
til reproduktion,
mangtil
ikke-erhvervsmæssig
benyttelse
og
hovedsagelig
er
anvendt
af
skadelidte
i
overenstil ikke-erhvervsmæssig
benyttelse
og billeder,
hovedsagelig
er anvendt
af illustrationer,
skadelidte i overensfoldiggørelse
eller udgivelse
af skrift,
tegninger,
mønstre,
tekster,
stemmelse hermed.
hermed.
stemmelse
varemærker,
andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller
Leverandøren
er kun
kununderkastet
ansvarlig for
for
erhvervstingskade,
hvis
det dokumenteres,
dokumenteres,
at skaden
skaden
Leverandøren
er
ansvarlig
erhvervstingskade,
det
at
andet,
der kan være
tredjemands
rettigheder.hvis
Pådrager
leverandøren sig
ansvar
skyldes,
at han
han eller
elleri hans
hans
folk har
har
begået fejl,
fejl,manglende
der ikke
ikke burde
burde
havetilværet
været
afværget
ved
skyldes,
at
folk
begået
der
have
afværget
ved
over
for tredjemand
anledning
af bestillerens
hjemmel
udnyttelse
af tredbestillerens
kontrol
af
de
leverede
produkter.
bestillerens
kontrol af de
leverede produkter.
jemands
tilkommende
rettigheder,
holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant
Leverandøren
er
dog
aldrig
ansvarlig
for
skade,
der
forvoldes
på
bestillerens
eller
andres
Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres
ansvar.
produktion,
påhar
produkter
der emballeres
emballeres
i/etiketteres
med
de leverede
leverede
eller
på
produkter
der
med
de
produkter
eller på
på
Pkt. 8. 6. produktion,
Leverandøren
intet ansvar
for tab elleri/etiketteres
beskadigelse
af ejendom,
somprodukter
f.eks. originaler,
ting, ii hvis
hviso.lign.,
fremstilling
disseerprodukter
produkter
indgår,men
medmindre
det dokumenteres,
dokumenteres,
at der
der fra
fra
ting,
fremstilling
disse
indgår,
medmindre
det
at
materialer
som ikke
leverandørens,
som er overladt
denne af bestilleren
leverandørens
side
er handlet
handlet
med
grov
uagtsomhed.
leverandørens
er
uagtsomhed.
med
henblik påside
løsning
af en med
aftaltgrov
opgave
eller med henblik på opbevaring, herunder på
Leverandøren
hæfter aldrig
aldrig
for driftstab,
driftstab,
avancetab og
og andet
andet indirekte
indirekte tab.
tab.
Leverandøren
hæfter
for
avancetab
opbevaring
af arbejder
leverandøren
har udført.
tilfælde af
af at
aterleverandøren
leverandøren
anledning
afgodtgøres,
en erhvervstingskade
erhvervstingskade
pålagt
ansvar
II tilfælde
ii anledning
en
bliver
pålagt et
etskyldes
ansvar
Leverandøren
dog ansvarlig,
såfremt detaf
at tabet ellerbliver
beskadigelsen
over for
for
tredjemand,
der
rækker
ud over
over de
de fastsatte
fastsatte
grænser
for leverandørens
leverandørens
er
over
tredjemand,
rækker
ud
grænser
for
ansvar,
er
grov
uagtsom
adfærdder
udvist
af leverandøren
eller hans
folk. Bestilleren
må selvansvar,
sørge for
bestilleren af
pligtig
til at
at holde
holde
leverandøren
skadesløs herfor
herfor såvel
såvel som
som for
bestilleren
pligtig
til
skadesløs
for sagsomkostninsagsomkostninforsikring
genstanden
imodleverandøren
skade og undergang.
ger.
8. 7. ger.
Professsionel ansvarsforsikring vedr. lotterier, online lotterier, spil og skrabelotterier.
§Pkt.
9 Underleverandører
Pkt. 8.
8. 5.
5. Leverandøren
har
intet ansvar
ansvarlotterier,
for bestillerens
bestillerenslotterier,
manglende
hjemmel
til reproduktion,
reproduktion,
mangBording Link er
as berettiget
fremstiller
spilhjemmel
ogudføre
skrabelotterier
og lignende.
Pkt.
har
intet
for
til
mangPkt.
9. 1. Leverandøren
Leverandøren
til helt
elleronline
delvis atmanglende
lade arbejde
hos underleverandører.
foldiggørelse
eller
udgivelse
af skrift,
skrift,afbilleder,
billeder,
tegninger,
mønstre,
illustrationer,
tekster,
Hvis der sker eller
fejl under
fremstilling
denne type
opgaver
gælderillustrationer,
følgende ansvarsbefoldiggørelse
udgivelse
af
tegninger,
mønstre,
tekster,
§ 10 Periodiske
skrifterandre
varemærker,
andre forretningskendetegn
forretningskendetegn og
og øvrigt
øvrigt vareudstyr,
vareudstyr, derunder
grænsninger:
varemærker,
derunder formgivning
formgivning eller
eller
Pkt. 10. 1. andet,
Hvis
der
med
af periodiske
kontrakter
ikke er truffet
anden
andet,
derLink
kan bestilleren
være
underkastet
tredjemands
rettigheder.
Pådrager
leverandøren
sig ansvar
ansvar
Bording
as
er underkastet
ansvarlig
fortredjemands
fejl, skrifter/vedvarende
forsømmelser,
misvisende
erklæringer
eller
undlader
kan
være
rettigheder.
Pådrager
leverandøren
sig
aftale,
gælder
en
opsigelsesfrist
på
3
måneder.
over
for
tredjemand
i
anledning
af
bestillerens
manglende
hjemmel
til
udnyttelse
af
treddelse
heraf,
der
måtte
begåes
under
fremstilling
af
opgaven,
og
som
medfører,
at
der
kan
over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands
tilkommende mod
rettigheder,
holder
bestilleren
leverandøren
skadesløs
for
rejses erstatningskrav
Bording
Link bestilleren
as i henhold
til dansk rets
almindelige
erstat§ 11 Købeloven
jemands
tilkommende
rettigheder,
holder
leverandøren
skadesløs
for et
et sådant
sådant
ansvar.
ningsregler.
Pkt. 11. 1. ansvar.
Dansk
lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det
Pkt. 8.
8. 6.
6. omfang,
Leverandøren
har
intettegnet
ansvar
for
tab eller
eller
beskadigelse
af ejendom,
ejendom,
som f.eks.
f.eks.
originaler,
Bording Link
as har
enfor
professionel
ansvarsforsikring
for denne
type
opgaver
til
retstilstanden
ikke
er
fastlagt
i aftalens
tekst eller
i nærværende
salgsog levePkt.
Leverandøren
har
intet
ansvar
tab
beskadigelse
af
som
originaler,
materialer
o.lign.,
som
ikke
er
leverandørens,
men som
som
er overladt
overladt
denne
af
dækning
ovenstående
forhold.
Den
samlede dækningssum
er på DKK
3.000.000
pr.
opringsbetingelser.
Ensom
eventuel
tvist
vedrørende
aftalens
fortolkning
eller
vilkårenes
opfylmaterialerafo.lign.,
ikke
er
leverandørens,
men
er
denne
af bestilleren
bestilleren
med
henblik
på løsning
løsning
af10.000.000
en aftalt
aftalt
opgave
eller
med henblik
henblik
påikke
opbevaring,
herundermed
på
gave,henblik
DKK
pr. forsikringsår.
Der
kanpå
rejses erstatningskrav
delse
og maksimalt
håndhævelse
kan
alene
indbringes
for danske
domstole
iopbevaring,
overensstemmelse
med
på
af
en
opgave
eller
med
herunder
på
opbevaring
af Link
arbejder
leverandøren
har udført.
udført.
mod Bording
as udleverandøren
over forsikringsdækningen.
danske
værnetingsregler.
opbevaring
af
arbejder
har
Leverandøren
erden
dogene
ansvarlig,
såfremt det
det
godtgøres,
at tabet
tabet
eller beskadigelsen
beskadigelsen
skyldes
I tilfælde af, ater
part konstaterer
fejl,
skal denne
omgående
informere denskyldes
anden
Leverandøren
dog
ansvarlig,
såfremt
godtgøres,
at
eller
grov
uagtsom
adfærd
udvist
af
leverandøren
elleromfang,
hans folk.
folk.
Bestilleren
selv
sørge
part.
Begge
parter
er
forpligtet
til,
i
videst
muligt
at medvirke
til, må
og give
grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren
eller
hans
Bestilleren
må
selv mulighed
sørge for
for
forsikring
af
genstanden
imod
skade
og
undergang.
for,
udbedring
af
den
konstaterede
fejl,
med
henblik
på
minimering
af
følgevirkninger.
forsikring af genstanden imod skade og undergang.
§§ 99 Underleverandører
Underleverandører
Pkt.
Pkt. 9.
9. 1.
1. Leverandøren
Leverandøren er
er berettiget
berettiget til
til helt
helt eller
eller delvis
delvis at
at lade
lade arbejde
arbejde udføre
udføre hos
hos underleverandører.
underleverandører.
10 Periodiske
Periodiske skrifter
skrifter
§§ 10
Pkt.
Pkt. 10.
10. 1.
1. Hvis
Hvis der
der med
med bestilleren
bestilleren af
af periodiske
periodiske skrifter/vedvarende
skrifter/vedvarende kontrakter
kontrakter ikke
ikke er
er truffet
truffet anden
anden
aftale,
aftale, gælder
gælder en
en opsigelsesfrist
opsigelsesfrist på
på 33 måneder.
måneder.
§§ 11
11 Købeloven
Købeloven
Pkt.
Pkt. 11.
11. 1.
1. Dansk
Dansk lovgivning
lovgivning herunder
herunder Købeloven
Købeloven finder
finder anvendelse
anvendelse på
på nærværende
nærværende aftale
aftale ii det
det
omfang,
omfang, retstilstanden
retstilstanden ikke
ikke er
er fastlagt
fastlagt ii aftalens
aftalens tekst
tekst eller
eller ii nærværende
nærværende salgssalgs- og
og leveleveringsbetingelser.
ringsbetingelser. En
En eventuel
eventuel tvist
tvist vedrørende
vedrørende aftalens
aftalens fortolkning
fortolkning eller
eller vilkårenes
vilkårenes opfylopfyldelse
delse og
og håndhævelse
håndhævelse kan
kan alene
alene indbringes
indbringes for
for danske
danske domstole
domstole ii overensstemmelse
overensstemmelse med
med
danske
danske værnetingsregler.
værnetingsregler.

