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Salgs- og leveringsbetingelser for C Jul Uttenthal A/S 
(benævnt CJU). 

Almindelig del 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og CJU i det omfang, de ikke fraviges ved 
udtrykkelig aftale herom imellem parterne. 

1. Tilbud og aftale 
1.1. Tilbud er bindende for CJU i 14. dage fra tilbudets dato at regne. 
1.2. Tilbud gælder kun for det pågældende arbejde og kan ikke overføres til arbejder i henhold til andre eller senere ordrer. 
1.3. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af CJU. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er 
aftale indgået, når CJU har modtaget oplaget til behandling. 
1.4. For papir, tryk og udskydninger, som ikke kan forarbejdes i maskine som forudsat i tilbudet, samt for misforståelser ved 
mundtligt opgivne oplysninger, er prisen ikke bindende. 
1.5. Hvor tilbud er givet på et oplag, er prisen ikke bindende, dersom arbejdet forlanges udført i delleverancer. Hvor acon-
tolevering forlanges, må meromkostning herved dækkes af bestilleren. 

2. Pris 
2.1. Alle priser er excl. moms. 
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for løn-
ninger, materialepriser og øvrige omkostninger. 
2.2.1. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger. Materialepriser, offentlige afgifter 
eller i øvrige omkostninger, er CJU berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 
2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i 
øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterende fald. 
2.2.3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdagen gældende kurs på den pågældende 
valuta i danske kroner. CJU forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 
2.2.4. Priser er beregnet på grundlag af modtagelse af papir i vinkelskåret, opstødt tilstand med tydelig afgivelse af anlæg og 
med ubeskadigede kanter. For ark som klæber sammen, eller kræver anden ekstra håndtering, beregnes ekstra. 
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er CJU berettiget til at kræve betaling for: 
2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet CJU, viser sig at være ufuldstændigt, 
uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. 
2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. 
2.4. Alle priser er beregnet for levering fra CJU´s forretningslokaler. Omkostninger til transport og til transportforsikring herfor 
betales af bestilleren ud over den aftalte pris. Jf. pkt. 3.3. 

3. Levering 
3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid 
aftalt, finder levering sted, når CJU´s arbejde er færdigt. 
3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling 
eller undladelse, har CJU ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller ret til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed 
som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af CJU´s leveringsforpligtelser fordyres for CJU, er CJU dog forpligtet til at gennemføre 
disse, såfremt bestilleren 
erklærer at ville skadesløsholde CJU ved betaling af den af CJU beregnede merpris. 
3.3. Leveringsstedet er CJU´s forretningslokaler. Al forsendelse sker for bestillerens regning, jf.pkt. 2.4., og risiko. CJU er 
forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf.pkt.2.4., at tegne ønsket transportforsikring. 
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4. Betaling 
4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 30 dage efter fakturadato. 
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med CJU´s til enhver tid gældende rentesats. 
4.3. På CJU´s anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes an-
modningen efter aftalens indgåelse, er CJU forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. 
4.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er CJU berettiget til delvis fakturering. 

5. Forsikring 
GF´s forsikring dækker kun for de hos CJU udførte arbejder og de dertil medgåede materialer, hvorimod det trykte materiales 
værdi samt andet tab for bestilleren ikke dækkes af CJU´s forsikring. 

6. Forsinkelse 
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han 
samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. 

7. Mangler 
7.1. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, 
reklamerer bestilleren for sent, eller er der sket en videre forarbejdning mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gæl-
dende. CJU er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. 
7.2. Eventuelle fejl i de trykte oplag, der forårsager produktionsstop hos CJU, berettiger CJU til erstatning for den tabte pro-
duktionstid og andet tab. 
7.3. Andre forhold, der forårsager produktionsstop hos CJU, som f.eks. men ikke begrænset her til, manglende godkendelse 
af film, ventetid på kundegodkendelse, mangelfulde eller fejlmonterede film, berettiger CJU til erstatning for den tabte produk-
tionstid og andet tab.

8. Ansvar – force majeure 
8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har CJU intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen 
skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produk-
tionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som CJU ikke er herre over, såsom 
brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, 
beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på 
drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation. 
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en under-
leverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. 
8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter CJU ikke for bestillerens driftstab, tab af avance 
eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 9. 

9. Produktansvar 
CJU er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskader 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. CJU 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. CJU er dog 
aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med 
de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra CJU´s 
side er handlet med grov uagtsomhed. CJU hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at CJU 
i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for 
CJU´s ansvar, er bestilleren pligtig til at holde CJU skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. 
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10. Specielle ansvarsbegrænsninger 
10.1. Der gives ikke dekort eller erstatning for eventuelt manglende eksemplarer forårsaget af utilstrækkeligt overskud til CJU. 
Uanset oplagets størrelse skal der være et overskud på 150 oplagsark ved 1-sidig lakering og 250 oplagsark ved 2-sidig 
lakering. Ved beregning af overskud må der desuden tages hensyn til papirkvaliteten, trykkets beskaffenhed, om arbejdet 
udføres som håndarbejde eller på maskine, samt hvor mange discipliner tryksagen skal gennemgå, hvilke forhold alle kan 
medføre, at der må leveres overskud ud over, hvad ovenfor er angivet. Ved acontolevering beregnes en højere spildprocent. 
10.2. CJU er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed. 
10.3. Bestilleren er forpligtet til som fuldgod levering at godtage oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv 
procent af oplagets størrelse, hvor defekten kan henføres til fejl, som er opstået hos CJU. CJU´s ansvar for defekte eksem-
plarer herudover er for hvert eksemplar begrænset til det beløb, CJU modtager som betaling for foreliggende eksemplarer, og 
inkluderer ikke eventuelle udgifter til porto eller transport. 
10.4. Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager CJU sig ikke erstatningsansvar for event-
uelle fejlekspeditioner. Modtageren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt. 
10.5. Arkenes overflade skal være ikke sugende. 
De anvendte trykfarver og tilsætningsmidler skal være beregnet for UV-lakering. Overfladen skal være fri for voks, urenheder 
som f.eks. men ikke begrænset hertil, sprøjtepulver eller fedtede bestanddele, som forårsager, at overfladespændingen ligger 
over 36 dyn/cm. CJU er uden ansvar for fejl, som måtte opstå ved lakeringen eller senere, hvis fejlen kan henføres til egenska-
ber ved det af kunden leverede oplag. 
10.6. CJU har intet ansvar for fejl, som skyldes forkert film, fejlagtige montager eller andre forhold, som bestilleren er skyld i. 
10.7. Såfremt CJU ikke modtager skriftlig instruktion eller beskæringsprøver (opstregninger) at arkene, kan CJU ikke drages til 
ansvar for det endelige resultat. 
10.8. For beskadigelse af tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen, samt for tørre tryksager, som smitter af, har CJU intet ansvar. 

11. Underleverandører 
CJU er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

12. Købeloven 
Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende CJU i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i af-
talens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes 
opfyldelse og håndhævelse henhører under København, rekspektive Østre Landsret, alt efter om sagen behandles af under-
retten eller landsretten som første instans.


