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Unicell nordic – Almindelige betingelser for salg og levering af produkter 
 
Ordreoptagelse 
1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og 

leverancer af produkter (”Produktet”) fra Unicell nordic i Danmark med 
det juridiske navn Flügger Denmark A/S, cvr. nr. 42230118 (”Unicell 
nordic”) til Unicell nordics kunder (”Kunden”), medmindre andet er 
skriftlig aftalt. 

2. Tilbud og ordrer bliver først bindende ved skriftlig Unicell nordic 
ordrebekræftelse. 

3. Prisen er den på ordrebekræftelsesdagen gældende og angives ekskl. 
moms og forsendelse. 

 
Levering 
4. Medmindre andet er aftalt, sker levering ex works fabrik (Incoterms 

2020) og forsendelsesomkostninger påhviler dermed Kunden. Er der 
aftalt levering på Kundens adresse, sker levering til kantstenen. Unicell 
nordic har ret til at foretage delleverancer samt delfakturering, 
medmindre andet er aftalt. 

5. Varen sælges og forsendes i Unicell nordic standardemballage og 
forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af Unicell nordic 
anses for nødvendig og tilstrækkelig for forsendelsen. Emballage er 
indeholdt i prisen, medmindre andet er aftalt. Dog faktureres paller 
særskilt. Emballage, der er mærket ”retur-emballage”, tages kun 
tilbage, når den returneres franco/DDP (Incoterms 2020) i tom tilstand 
og modtages af Unicell nordic i ubeskadiget tilstand. 

6. Kunden er berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, 
såfremt leveringen forsinkes mere end 5 kalenderdage efter aftalt 
leveringsdato. Forsinkelsen berettiger kun Kunden til erstatning, 
såfremt Kunden dokumenterer et lidt tab. Levering inden for 
ovennævnte frist anses for rettidig. 

7. Unicell nordic er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, 
avancetab, eller indirekte tab, herunder dagbøder pålagt Kunden. 

8. Varen leveres i Unicell nordic standardkvalitet, medmindre andet er 
skriftligt aftalt. Såfremt varen er fremstillet i henhold til Kundens 
særlige krav, er Unicell nordic berettiget til at levere indtil 10% mindre 
og indtil 10% mere end den aftalte mængde. 

 
Betaling 
9. Ved forsendelser udsteder Unicell nordic faktura. Kunden skal uden 

yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på faktura 
anførte eller på anden måde angivne betalingsbetingelser. 

10. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregner 
Unicell nordic morarente i henhold til renteloven pr. påbegyndt måned 
fra det tidspunkt, fakturabeløbet er forfaldent til betaling. Skulle det 
blive nødvendigt at rykke for betaling, forbeholder Unicell nordic sig ret 
til at pålægge rykkergebyrer. 

11. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er 
omtvistet. Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår, anses 
som væsentlig misligholdelse, og berettiger Unicell nordic til at standse 
yderligere leverancer. 

12. Reklamationer fra Kunden berettiger ikke Kunden til at tilbageholde 
betaling for præsterede leverancer. 

 
Mangler og reklamation 
13. Unicell nordic giver altid 24 måneders reklamationsret. Såfremt 

Produktet ikke svarer til de af Unicell nordic angivne specifikationer 
eller de med Kunden særligt aftalte krav, eller ikke er af sædvanlig god 
kvalitet, eller i øvrigt er mangelfuldt, skal Kunden reklamere indenfor 
rimelig tid efter at være blevet bekendt med manglen. Volumen 
mangler eller transportskader skal noteres på fragtdokument samt 
meddeles Unicell nordic straks. Såfremt Kunden reklamerer rettidigt og 
Kunden får medhold i sin reklamation, er Kunden berettiget til at få 
Produktet repareret, omleveret eller få afslag i købesummen, efter 
nærmere aftale. Er der mangler ved Produktet, der ikke er uvæsentlige, 
er Kunden berettiget til at ophæve købet.

 
14.  Omlevering sker uden udgift for Kunden, når denne returnerer det 

mangelfulde Produkt. Såfremt Produktet er helt eller delvist forbrugt, 
kan Unicell nordic dog vælge at tilbagebetale fakturaprisen for den 
mangelfulde vare i stedet for at levere et nyt Produkt. Mangler ved en 
leverance berettiger aldrig Kunden til erstatning for udgifter til 
arbejdsløn, ødelagt produktion, driftstab, tidstab, avancetab, tab af 
goodwill eller andet følgetab eller indirekte tab. 

15. Kunden skal nøje følge den af Unicell nordic angivne brugsanvisning for 
Produktets anvendelse og opbevaring. 

 
Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar) 
16. Unicell nordic ansvar dækker kun direkte person- eller tingsskade, som 

beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved Produktet. 
Unicell nordic er kun ansvarlig for skade forvoldt af fejl eller mangler 
ved Produktet, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller 
forsømmelse begået af Unicell nordic eller andre, som Unicell nordic 
har ansvaret for. 

17. Unicell nordic er uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives 
urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af Produktet, herunder 
Produktets benyttelse på underlag eller Produktets udsættelse for 
påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil Produktet ikke er 
beregnet. Ligeledes er Unicell nordic uden ethvert ansvar for skade 
som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring. 

18. Indtræder der produktansvar i medfør af foranstående, omfatter 
ansvaret ikke forøgede udgifter til arbejdsløn, ødelagt produktion, 
driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill samt følgetab og/eller 
indirekte tab. Unicell nordic ansvar kan under alle omstændigheder 
maksimalt udgøre DKK 1.000.000. 

19. Uanset ovenstående er Unicell nordic ansvarlig for personskade samt 
skade på ting omfattet af lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007 
med senere ændringer (produktansvarsloven) efter bestemmelserne i 
denne lov. 

20. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Kunden om erstatningsansvar i 
henhold til dette punkt, skal Kunden straks underrette Unicell nordic 
herom. 

 
Force majeure 
21. Unicell nordic er ikke ansvarlig over for Kunden i tilfælde af forsinkelse, 

der skyldes force majeure-omstændigheder, herunder 
naturkatastrofer, krig og uroligheder, strejker, lockouts, 
regeringsforanstaltninger, maskinsammenbrud eller maskin- og 
fabrikslukninger, brandskade, vareknaphed, mangler eller forsinkelse 
ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder, eller 
andre omstændigheder, som Unicell nordic ikke er herre over. I dette 
tilfælde er Unicell nordic berettiget til at udskyde opfyldelse af aftalen, 
indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit 
annullere aftalen helt eller delvist. 

 
Immaterielle rettigheder 
22. Kunden har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til de 

leverede Produkter, som tilhører Unicell nordic og/eller tredjemand. 
 
Værneting og lovvalg 
23. Alle tvister om disse vilkår skal anlægges ved de almindelige domstole 

og afgøres efter dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke den 
internationale købelov og dansk rets international privatretlige regler. 

24. Unicell nordic kan i erhvervsforhold vælge at lade sagen behandle ved 
voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med 
Voldgiftsinstituttets regler gældende på tidspunktet for sagens anlæg, 
ligesom Unicell nordic har ret til at lade eventuelle tvister vedrørende 
AB92 behandle ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed. 
Værnetinget er Glostrup.




