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Salgs- og leveringsbetingelser for Acoplastic A/S (CVR-nr. 22032917) 

 

1. Anvendelse 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle 

tilfælde for kunde-/leverandørforholdet mellem kunden 

(”Kunden”) og Acoplastic A/S (”Acoplastic”) som sælger og 

udgør sammen med tilhørende dokumenter, jf. pkt. 2, af-

talegrundlaget ”Aftalen” mellem Kunden og Acoplastic. 

Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene fraviges ved 

særskilt aftale. 

2. Aftalen 

”Aftalen” betyder: 

(i) Acoplastic’s skriftlige tilbud ("Tilbud" eller ”Tilbuddet”) 

til en fysisk person eller juridisk enhed (Kunden), 

(ii) eventuelle tillæg og bilag til Tilbuddet, der er aftalt 

mellem Acoplastic og Kunden, 

(iii) Kundens accept af Tilbuddet ved en skriftlig ordre til 

Acoplastic ("Indkøbsordre"), 

(iv) Acoplastic’s skriftlige accept af Indkøbsordren ("Or-

drebekræftelse"), og 

(v) disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. 

Førnævnte dokumenter udveksles mellem parterne udgør 

den samlede og eneste aftale mellem Acoplastic og Kun-

den om varen eller varerne, der skal leveres (herefter be-

nævnt ”Produktet” eller "Produkterne") af Acoplastic til 

Kunden i henhold til Aftalen. 

Acoplastic er ikke bundet af Aftalen, før Acoplastic har gi-

vet sin accept som Ordrebekræftelse eller udstedt faktura 

til Kunden.  

Hvis Kunden ikke gør indsigelse mod indholdet af Ordre-

bekræftelse inden for tre (3) dage skal Ordrebekræftelsen 

betragtes som accepteret fuldt ud af Kunden. 

I tilfælde af uoverensstemmelser og / eller uoverensstem-

melse mellem dokumenterne i Aftalen, er dokumenterne 

gældende i følgende prioriterede rækkefølge: 

1. Ordrebekræftelse 
2. Disse salgs- og leveringsbetingelser 
3. Tilbuddet (inklusive eventuelle tillæg og bilag 

hertil) som har resulteret i en Indkøbsordre 

4. Indkøbsordren 
 

Kundens eventuelle egne vilkår og betingelser udgør ikke 

en del af Aftalen. 

2.1 Tilbud  

Tilbud er gyldige i 30 dage fra afsendelsestidspunktet. 

2.2 Pris 

De i Acoplastic oplyste priser i fremsendte Tilbud/Ordre-

bekræftelser er baseret på de priser, der er gældende på 

tidspunktet for fremsendelsen. 

Medmindre andet udtrykkeligt er anført i Tilbuddet/Or-

drebekræftelsen, forbeholder Acoplastic sig ret til, efter 

fremsendelsen af Tilbuddet/Ordrebekræftelsen, at ændre 

priserne og afregne til de på leveringsdagen gældende pri-

ser og afgifter ved væsentlige ændringer i valutakurser, 

råvarepriser. Hvis ændringen udgør mere end 10 % af den 

oplyste pris, vil Acoplastic informere Kunden herom på 

forhånd uden ugrundet ophold.  

3. Levering 

3.1 Risikoens overgang 

Risikoens overgang sker ved levering i henhold til EXW (IN-

COTERMS 2020) på Acoplastic’s adresse. 

Dette gælder, uanset om Acoplastic har påtaget sig at fo-

restå/arrangere levering/fragt af Produkterne og efterføl-

gende fakturerer Kunden for levering/fragt. 

3.2 Delleveringer 

Acoplastic forbeholder sig ret til at foretage delleveringer. 

3.3 Leveringsmargin 

Af produktionsmæssige årsager forbeholder Acoplastic sig 

ret til at levere Produkterne i et antal, der afviger fra det 

aftalte antal med op til 10 %. 

 

3.4 Leveringstidspunkt 

Hvis Acoplastic har påtaget sig at levere til et bestemt tids-

punkt, fremgår leveringstidspunktet af Ordrebekræft-
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elsen. Fremgår leveringstidspunktet ikke af Ordrebekræf-

telsen, vil Produkterne blive leveret inden for rimelig tid 

under hensyn til leveringstiden på eventuelle råvarer, 

hensigtsmæssig planlægning af Acoplastic´s produktion 

og Acoplastic´s produktionskapacitet.  

3.5 Emballering 

Acoplastic er ansvarlig for, at Produkterne er tilstrækkelig 

emballeret ved leveringen.  

Omkostningerne forbundet med emballage påhviler Kun-

den. Ved eventuel specialemballering, kan der efter Aco-

plastic’s vurdering forekomme ekstragebyr.  

Emballage tages ikke retur. 

4. Betaling 

4.1 Forfaldstidspunkt 

Betalingen i henhold til faktura skal ske inden 20 dage 

(netto). 

Afhængigt af ordrens beskaffenhed forbeholder Acopla-

stic sig ret til at kræve hel eller delvis forudbetaling ved 

Ordrebekræftelsen.  

Acoplastic forbeholder sig ret til at fremsende Produk-

terne pr. efterkrav. 

4.2 Morarente og kompensationsbeløb/rykkergebyr 

Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, tilskrives ethvert 

forfaldent krav morarente fra forfaldsdagen med 1,6% 

pr. påbegyndt måned. 

I tillæg til morarente kan Acoplastic ved manglende retti-

dig betaling kræve et kompensationsbeløb på 310 kr. alle-

rede fra tidspunktet for fremsendelse af 1. rykker samt 

rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. 

4.3 Modregning, standsningsret og ejendomsforbehold 

4.3.1 Modregning 

Kunden er ikke berettiget til at bringe krav mod Acoplastic 

til modregning i købesummen eller til at tilbageholde kø-

besummens betaling som følge af modkrav, medmindre 

modkravet er fastslået ved endelig retskraftig dom. 

4.3.2 Standsningsret 

Kommer Kunden efter Aftalens indgåelse under konkurs 

eller rekonstruktionsbehandling, har Acoplastic ret til at 

tilbageholde Produkterne eller, hvis Produkterne er af-

sendt fra Acoplastic, at hindre Produkternes udlevering til 

Kunden/boet, indtil betryggende sikkerhed stilles for kø-

besummens betaling. Stilles sådan sikkerhed ikke, er 

Acoplastic berettiget til at ophæve Aftalen. Det samme 

gælder, hvis Acoplastic på anden måde bliver bekendt 

med omstændigheder, som indikerer, at Kunden ikke vil 

være i stand til at betale købesummen til forfaldstid. 

4.3.3 Ejendomsforbehold 

Produkterne forbliver Acoplastic’s ejendom, indtil den 

fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkost-

ninger er betalt fuldt ud. 

5. Misligholdelse 

5.1 Mangler 

5.1.1 Acoplastics ansvar for mangler 

Produkterne fremstilles og leveres i henhold til Kundens 

specifikationer. Produkterne kan derfor alene anses for 

mangelfulde, hvis Produkterne ikke svarer til Kundens 

specifikationer. 

Kunden er eneansvarlig for specifikationen af Produk-

terne. Acoplastic påtager sig ikke noget rådgiveransvar i 

relation til specifikationen af Produkterne, og Kunden er 

således afskåret fra at gøre rådgiveransvar gældende 

overfor Acoplastic.  

Acoplastic påtager sig ikke noget ansvar for anvendelsen 

af Produkterne, og Kunden og Kundens aftagere er såle-

des afskåret fra at gøre mangelsansvar eller produktan-

svar gældende overfor Acoplastic som følge af anvendel-

sen af Produkterne, medmindre det dokumenteres, at 

Produkterne ikke svarer til Kundens specifikationer. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 5.5 (ansvarsbegrænsninger) 

og afsnit 6 (produktansvar) nedenfor. 

5.1.2 Kundens undersøgelsespligt og reklamation 

Kunden har pligt til ved levering af Produkterne og inden 

disse tages i brug at foretage en grundig undersøgelse af 

Produkterne for eventuelle mangler. 

Kunden er forpligtet til senest 8 dage efter levering at 

fremsende skriftlig reklamation til Acoplastic vedrørende 

mangler ved Produkterne, som Kunden konstaterer ved 

sin undersøgelse af Produkterne. Reklamationen skal in-

deholde en specifikation af de mangler, der gøres gæl-

dende.   

Undlader Kunden at undersøge Produkterne ved levering 

og inden ibrugtagning, eller fremsender Kunden ikke se-

nest 8 dage efter levering fyldestgørende reklamation 

over eventuelle mangler ved Produkterne, jf. ovenfor, er 

Kunden afskåret fra at gøre krav mod Acoplastic vedrø-

rende mangler ved Produkterne. 
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Lider Produkterne af skjulte mangler, som Kunden ikke 

burde have konstateret ved sin undersøgelse af Produk-

terne ved modtagelsen, skal reklamation over sådanne 

skjulte mangler fremsendes senest 8 dage efter konstate-

ring. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre krav mod 

Acoplastic over skjulte mangler ved Produkterne. 

Acoplastics ansvar for enhver mangel ved Produkterne 

ophører senest 12 måneder efter levering. 

5.1.3 Misligholdelsesbeføjelser ved mangler 

5.1.3.1 Afhjælpning eller ombytning 

Såfremt Acoplastic anerkender Kundens reklamation eller 

såfremt en domstol ved endelig dom fastslår, at Acoplastic 

er ansvarlig for en mangel ved Produkterne, har Acoplastic 

ret til, efter eget valg inden for rimelig tid, at foretage af-

hjælpning ved udbedring eller ombytning af mangelfulde 

Produkter.  

Såfremt Acoplastic tilbyder udbedring eller ombytning, er 

Kunden ikke berettiget til at gøre andre misligholdelses-

beføjelser gældende.  

Acoplastic er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge 

af udbedringen eller ombytningen. 

5.1.3.2 Ophævelse 

Kunden er alene berettiget til at ophæve Aftalen, såfremt 

Produkterne lider af en væsentlig mangel, og såfremt den 

væsentlige mangel ikke afhjælpes af Acoplastic. 

5.1.3.3 Erstatning 

Kunden er kun berettiget til erstatning for mangler ved 

Produkterne, såfremt Aftalen ophæves i overensstem-

melse med disse salgs- og leveringsbetingelser. Kundens 

erstatning er begrænset til Kundens direkte tab forbun-

det med eventuelt erstatningskøb af produkter til erstat-

ning for eventuelle mangelfulde Produkter, og erstatnin-

gen kan maksimalt udgøre 100 pct. af købesummen. 

Kunden er ikke berettiget til erstatning for tab af provenu, 

forøgede produktionsomkostninger, omkostninger til råd-

givere eller andre indirekte eller afledte tab som følge af 

ophævelsen eller de mangelfulde Produkter.  

5.2 Forsinkelse 

5.2.1 Acoplastic’s ansvar for forsinkelser 

Acoplastic er alene ansvarlig for forsinkelser, hvis Acopla-

stic udtrykkeligt har påtaget sig at levere Produkterne på 

et bestemt tidspunkt. 

Hvis Acoplastic har påtaget sig at levere på et bestemt 

tidspunkt er Acoplastic ved meddelelse til Kunden 

berettiget til at ændre leveringstidspunktet med op til 14 

dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

Acoplastic er aldrig ansvarlig for forsinkelser, som skyldes 

Kundens forhold, herunder men ikke begrænset til forsin-

kelser som skyldes Kundens mangelfulde specifikation, 

Kundens ændring af ordren eller leveringsstedet (hvis 

EXW udtrykkeligt er fraveget) eller Kundens mangelfulde 

betaling. 

5.2.2 Misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse 

5.2.2.1 Ophævelse ved forsinkelse 

Kunden er kun berettiget til at ophæve Aftalen på grund 

af forsinkelse, hvis der er tale om en væsentlig forsinkelse, 

som ikke kan tilskrives Kundens forhold i henhold til disse 

salgs- og leveringsbetingelser, og hvis Acoplastic ikke har 

leveret inden 14 dage efter modtagelse af skriftligt på-

krav fra Kunden herom.   

5.2.2.2 Erstatning ved forsinkelse 

Kunden er kun berettiget til erstatning for forsinkelse, så-

fremt Aftalen ophæves i overensstemmelse med disse 

salgs- og leveringsbetingelser. Kundens erstatning er be-

grænset til Kundens direkte tab forbundet med eventuelt 

erstatningskøb af produkter til erstatning for eventuelle 

forsinkede Produkter, og erstatningen kan maksimalt 

udgøre 100 pct. af købesummen. Kunden er ikke beretti-

get til erstatning for tab af provenu, forøgede produkti-

onsomkostninger, omkostninger til rådgivere eller andre 

indirekte eller afledte tab som følge af ophævelsen eller 

de forsinkede Produkter. 

5.3 Force majeure  

Såfremt upåregnelige og udefrakommende omstændig-

heder, uden for Parternes kontrol, hindrer Aftalens opfyl-

delse eller gør det urimeligt byrdefuldt for Parterne at op-

fylde Aftalen, er enhver af Parterne berettiget til at påbe-

råbe sig force majeure med den virkning, at det er an-

svarsfrit for Parterne ikke at opfylde Aftalen.  

Force majeure kan foreligge i følgende situationer (ikke-

udtømmende): Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering 

eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, naturka-

tastrofe, pandemi, import- eller eksportrestriktioner, va-

lutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på trans-

portmidler, maskinnedbrud, generel råvareknaphed, re-

striktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse 

af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen 

af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

Den part der ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihedsgrund 

på grund af force majeure, skal skriftligt og uden ugrundet 
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ophold underrette den anden part om force majeurens 

opståen og ophør.  

Påberåber Kunden sig force majeure i en tidsbegrænset 

periode, skal Kunden dække de omkostninger, Acoplastic 

pådrager sig for at sikre og beskytte Produkterne.  

Uanset, hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leve-

ringsbetingelser, kan den Part, der ikke er ramt af force 

majeure, hæve Aftalen ved skriftlig meddelelse til den an-

den part, såfremt Aftalens opfyldelse hindres i mere end 

6 måneder på grund af force majeure. 

5.4 Produkternes egenskaber 

5.4.1 Anvendelsen 

Medmindre andet er aftalt, kontrollerer Acoplastic Pro-

dukterne under følgende forhold: 

- 20 +/- 1° C 

- 45 – 60 RH 

Acoplastic er ikke ansvarlig for Produkternes tilstand ved 

anvendelse under andre forhold, medmindre andet er af-

talt skriftligt. 

 

Medmindre andet er aftalt, anvender Acoplastic følgende 

standard vedrørende Produkternes pasning, tolerance og 

overflade profil:- Pasning: klasse 9 i henhold til ISO 

R286 

- Tolerance: ”mellem” (m) i henhold til ISO 2768 

- Overflade profil: Ra 1.6 i henhold til ISO 4288:’96 

Acoplastic er endvidere ikke ansvarlig for eventuelle plet-

ter/misfarvninger i Produkterne, medmindre andet er af-

talt med Kunden vedrørende produkternes visuelle frem-

toning/egenskaber eller at Kunden dokumenterer, at så-

danne pletter/misfarvninger påvirker Produkternes egen-

skaber.  

5.4.2 Vedligeholdelse 

Acoplastic er ikke forpligtet til at udbedre mangler, som 

skyldes Kundens mangelfulde vedligeholdelse eller forkert 

montering fra Kundens side.  

Acoplastic er endvidere ikke forpligtet til at udbedre nor-

mal slitage eller forringelse eller skader, som er en følge 

af usædvanlig brug eller overlast. 

6. Produktansvar 

 

6.1 Produktansvarsloven 

Acoplastic er kun ansvarlig i henhold til de bestemmelser 

i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved særskilt 

aftale. 

6.2 Ansvar uden for produktansvarsloven 

Acoplastic er kun ansvarlig for erhvervstingsskade forårsa-

get af solgte defekte Produkter, såfremt det bevises, at 

skaden skyldes fejl eller forsømmelser, som Acoplastic er 

ansvarlig for, eller som skyldes andre, som Acoplastic bæ-

rer ansvaret for.  

Acoplastic erstatningsforpligtelse for produktansvar kan 

aldrig overstige kr. 2.000.000 pr. år og kan ikke gøres 

gældende senere end 12 måneder efter leveringstids-

punktet.  

Acoplastic er under ingen omstændigheder ansvarlig for 

driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab 

som følge af en produktansvarsskade. 

I det tilfælde, at Acoplastic bliver pålagt produktansvar 

over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Aco-

plastic skadesløs over for tredjemand i samme omfang, 

som ansvaret er begrænset efter disse bestemmelser.  

Hvis Kunden bliver bekendt med at en skade er indtrådt 

og forårsaget af den leverede Produkter eller tredjemand 

fremsætter krav om erstatning, skal Kunden uden ugrun-

det ophold underrette Acoplastic herom. 

Kunden er efter påkrav fra Acoplastic forpligtet til at lade 

sig sagsøge ved samme domstol, som behandler eventu-

elle erstatningskrav, der er rejst mod Acoplastic på grund-

lag af en skade, som påstås forårsaget af de leverede Pro-

dukter.  

7. Tegninger, andre tekniske dokumenter, værktøj og 

testinstrumenter 

Alle tegninger, andre tekniske dokumenter, værktøj og 

testinstrumenter vedrørende Produkterne eller fremstil-

lingen heraf, som før eller efter Aftalens indgåelse overla-

des fra den ene part til den anden, tilhører den part, som 

har udleveret dem.  

Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller 

teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden 

Part anvendes til andet end det, der var formålet med 

overladelsen. Uden samtykke fra den anden Part må det 

nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives 

til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab, 

medmindre det er nødvendigt for Acoplastic’s tilvejebrin-

gelse af sin ydelse til Kunden.  
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Kunden skal friholde Acoplastic for ansvar, hvis det af Kun-

den udleverede materiale anvendes i strid med tredje-

mands eventuelle immaterielle rettigheder til materialet. 

8. Materiale leveret af Kunden 

8.1 Opbevaring og Viderebearbejdning 

I tilfælde af, at Acoplastic skal viderebearbejde halvfabri-

kata leveret af Kunden eller er overladt materiale, som 

skal indgå i en viderebearbejdelsesproces hos tredje-

mand/Kunden, er det alene Kunden som bærer risikoen 

for undergang eller beskadigelse af det materiale, som 

Kunden har overgivet til Acoplastic med henblik på vide-

rebearbejdning, medmindre Kunden kan påvises, at en 

eventuel undergang eller beskadigelse af materialet skyl-

des Acoplastics grove uagtsomhed eller forsæt i forbin-

delse med opbevaringen af materialet. 

8.2 Materialets anvendelighed 

Hvis Acoplastic vurderer, at materiale leveret af Kunden 

ikke kan anvendes til den påtænkte produktion, er Acopla-

stic ikke forpligtet til at godtgøre Kunden for det materi-

ale, der er anvendt i forbindelse med igangsat produktion 

eller testproduktion, og efterfølgende ikke kan anvendes 

igen. 

 

9. Værneting og lovvalg 

9.1 Værneting 

Enhver tvist mellem parterne i anledning af Aftalen, disse 

salgs- og leveringsbetingelser eller deraf afledte retsfor-

hold skal indbringes for Retten i Helsingør. 

9.2 Lovvalg 

Retsforholdet mellem parterne afgøres efter dansk ret, 

idet der dog skal ses bort fra de danske internationale pri-

vatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om 

aftaler om internationale køb (CISG). 

10. Ændring af Salgs- og leveringsbetingelser 

Disse salgs- og leveringsbetingelser annullerer og træder i 

stedet for alle tidligere gældende salgs- og leveringsbetin-

gelser.  

Acoplastic kan til enhver tid vedtage nye salgs- og leve-

ringsbetingelser, der efter meddelelse til Kunden er gæl-

dende mellem parterne. 
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