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Indledning
Nedenstående generelle indkøbsbetingelser skal finde anven-
delse ved leverancer til selskaber inden for Pressalit A/S (i det 
følgende kaldet Pressalit), såfremt parterne ikke ved skriftlig 
aftale fraviger eller ændre disse. Sælgers (i de følgende kaldet 
”Leverandøren”) almindelige leveringsbetingelser finder kun 
anvendelse - helt eller delvis - i den udstrækning, de udtrykkeligt 
bekræftes af Pressalit i aftalen.

I nærværende indkøbsbetingelser skal aftale forstås som den 
aftale, disse betingelser udgør en integreret del af.

Pris og betalingsbetingelser
De på tilbud og ordre anførte priser er faste; dog skal 
Leverandøren være forpligtet til - såfremt Leverandøren nedsæt-
ter sine priser inden leveringsdagen - at fakturere Pressalit til den 
reducerede pris.
De af Leverandøren angivne priser, skal være angivet leveret 
iht. (Incoterms 2010 DDP) på den af Pressalit angivne adresse, 
medmindre andet er skriftlig accepteret af Pressalit. Priser skal 
således inkludere transport, emballering, paller, dokumentation, 
forsikring, told, skat, afgifter, gebyrer m.m. Priser skal være 
tydeligt angivet i valuta. I mangel af anden angivelse vil de af 
Leverandøren angivne priser blive anset som angivet i DKK.

Pressalits betalingsbetingelser er løbende md. + 60 dage. Begge 
tidsrum regnes fra faktureringstidspunktet eller modtagelse af 
varen, hvis dette tidspunkt er senere. Pressalit er berettiget til 
at ændre nærværende vilkår og betingelser, med et varsel på 
30 kalenderdage, med virkning for alle ordre, der udstedes af 
Pressalit efter varsels-periodens udløb.

Ordre og ordrebekræftelse
Ordre fremsendes til Leverandøren elektronisk. Leverandøren 
skal bekræfte modtagelse af Pressalit’s ordre skriftligt indenfor 
3 arbejdsdage efter ordredatoen, i det undladelse er Pressalit 
berettiget til at beslutte, at ordren og en eventuel efterfølgende 
bekræftelse fra Leverandøren ikke er bindende for Pressalit.

Leverandørens ordrebekræftelse skal som minimum indeholde 
følgende oplysninger:

a. Pris    b. Leveringsdato
c. Mængde  d. Pressalits ordrenummer
e. Pressalits varenummer f. Aftalt leveringssted
g. Indkøbers navn

Pressalit er alene forpligtet af ordrebekræftelser der er i overens-
stemmelse med indkøbsordren.

Levering
Dellevering er ikke tilladt, med mindre andet er aftalt. 
Leverandøren skal levere varerne til Pressalit på leveringsdatoen, 
på det aftalte leveringssted, som er angivet i ordren. Varen skal 
leveres indenfor Pressalits normale arbejdstid, mærket med 
Pressalits varenummer og ordrenummer. Der skal medfølge 
følgesedler indeholdende varenummer, ordrenummer, leveret 
mængde, certifikater (hvor det er aftalt), tydelig specifikation af 
varen, samt indkøbers navn. Medmindre andet er aftalt må hver 
kolli vægt ikke overstige 11 kg. Leveringsmængden må variere +/- 
5 % iht. bestilt antal, medmindre andet er aftalt. Al dokumenta-
tion skal være af læsbar kvalitet og udfærdiget på dansk, såfremt 
andet ikke er aftalt.

Forsinkelse
Leverandøren skal omgående meddele Pressalit enhver forsin-
kelse eller forventet forsinkelse. Hvis levering forventes at finde 
sted efter den aftalte leveringsdato og ikke har fundet sted på 
den aftalte leveringsdato, er Pressalit berettiget til, uden varsel, at 
annullere hele eller dele af ordren, medmindre andet er aftalt. Ved 
forsinkelser som skyldes Leverandørens forhold sker hastefor-
sendelsen for Leverandørens regning.

Mangler
Leverancen anses for mangelfuld, hvis den ikke svarer til de af 
Pressalit angivne specifikationer (herunder aftalt kvalitetsstyring, 
proceskontrol, målerapporter, mængde, udgangskontrol hos 
leverandøren) eller i øvrigt ikke svarer til almindelig god standard 
for varer af pågældende type.

Pressalit skal inden rimelig tid efter modtagelsen af varen fore-
tage en undersøgelse af varen udført i overensstemmelse med 
den indgangskontrol og den dermed forbundne rutine, som er 
gældende for Pressalit. Fejl og mangler, som kan konstateres 
ved denne gennemgang, skal meddeles Leverandøren hurtigst 
muligt.

Hvis de leverede varer lider af mangler, har Pressalit ret til efter 
Pressalits valg helt eller delvist at hæve aftalen, returnere varen 
til Leverandøren for dennes regning og risiko, kræve om-levering 
eller efter-levering af mangelfulde varer. Pressalit kan endvidere 
forlange - evt. i kombination med de førnævnte mangelbeføjel-
ser, at Leverandøren udbedrer mangler og herunder medvirker 
til sortering af det leverede på leveringsstedet, ligesom Pressalit 
skal være berettiget til - evt. i kombination med de førnævnte 
mangelbeføjelser, at udbedre mangler for Leverandørens reg-
ning. Herudover har Pressalit ret til, hvis aftalen ikke hæves, at 
kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen samt til at kræve 
erstatning for tab i henhold til dansk rets almindelige 
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regler, herunder følgeomkostninger. Pressalits eventuelle betaling 
af varerne indebærer ikke afkald på at fremsætte krav over for 
Leverandøren i anledning af fejl og mangler. 

Garanti
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal Leverandøren yde 24 
måneders garanti for, at de af Leverandøren leverede varer, er fri 
for mangler. Perioden regnes fra tidspunktet for Pressalits mod-
tagelse af varen. Leverandøren skal herunder garantere at varen 
overholder alle offentlige krav, herunder miljømæssige og sikker-
hedsmæssige standarder.

Immateriale rettigheder
Alle specifikationer, tegninger, oplysninger, forme, skabeloner, 
værktøjer og andre materialer som Pressalit har leveret, eller  
som er blevet produceret eller købt af Leverandøren til 
Pressalits fordel, skal forblive eller blive Pressalits ejendom 
og Leverandøren skal overdrage materialerne til Pressalit på 
Pressalits første anmodninger herom. Såfremt Leverandøren 
opbevarer varer eller materialer tilhørende Pressalit, skal sådanne 
varer og materialer være tydeligt individualiseret og mærket som 
tilhørende Pressalit samt være all-risk forsikret.

Pressalit politikker
Ved design af varerne, samt valg af materialer, produktionsmeto-
der, medarbejdere og underleverandører skal Leverandøren sikre 
at Pressalits Kvalitets- & Miljøpolitik, Pressalits Code of Conduct 
overholdes, samt overholdelse af FN’s Global Compact.

Produktgodkendelser
Leverandøren indestår, at alle leverede produkter til en hver tid 
overholder gældende lovgivning, herunder gældende EU regler- 
og forordninger, som REACH og ROHS.

Produktansvar
Leverandøren indestår tidsubegrænset for sine leverancer. 
Leverandøren er ansvarlig for produktskader, herunder følgeska-
der, i henhold til dansk rets almindelige regler om produktansvar 
og forpligter sig herunder til at have en gyldig produktansvars-
forsikring på minimum DKK 50 mio., hvilket skal dokumenteres 
skriftligt over for Pressalit, hvis Pressalit ønsker det.

Fortrolighed
Leverandøren forpligter sig til at behandle samtlige oplysnin-
ger om Pressalit og leverancer til Pressalit, herunder tegninger, 
tekniske data, priser m.v. vedrørende ordren, dennes afgivelse 
eller opfyldelse fortroligt, medmindre andet følger af ufravigelig 
lovgivning, eller dersom oplysningerne i øvrigt er alment offent-
ligt tilgængelige af årsager, som ikke skyldes Leverandøren. 
Leverandøren må i mangel af skriftlig aftale med Pressalit ikke 
oplyse over for tredjemand, at Pressalit er Leverandørens kunde, 
medmindre dette sker som et sædvanligt led i opfyldelse af en 
leverance.

Lovvalg
Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen og 
disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret.

Disse betingelser er gældende indtil de erstattes af et nyt sæt 
generelle indkøbsbetingelser - dette er version 004-2016.
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