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1. Aftalegrundlaget - Alle leverancer fra 
tesa A/S sker på grundlag af nærværende 
alm. salgsbetingelser, der altid finder an-
vendelse m.m. anden skriftlig aftale er 
indgået. 
 
2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse - 
tilbud fra tesa A/S er gældende 30 dage 
fra tilbudsdato, m.m. andet fremgår af til-
budet. Alle ordrer og/eller mundtligt indgå-
ede aftaler er kun bindende for tesa A/S, 
såfremt de efterfølgende bekræftes skrift-
ligt af tesa A/S. 
 
3. Priser - Alle priser er ekskl. moms. Hvis 
der sker ændringer i råvarepriser, offentli-
ge afgifter eller valutakurser i perioden 
mellem tilbud/ordrebekræftelse og leve-
ring, er tesa A/S berettiget til at forhøje 
prisen tilsvarende. 
 
Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, 
tekstforslag, korrektur, prøvetryk, m.m. 
sker for købers regning. tesa A/S er beret-
tiget til at kræve særskilt betaling for ar-
bejde, der påløber som følge af mangler 
ved grundmateriale leveret af køber, ret-
telser efter ordreafgivelse eller andre for-
anstaltninger, som efterfølgende er aftalt. 
 
4. Levering - Levering sker til aftalt tid og 
fra tesa A/S’s lager, uanset om tesa A/S 
ved egne folk eller ved tredjemand bringer 
det solgte til køber.  
 
4.1 Forsinkelse – Køber er ikke berettiget 
til at ophæve aftalen uanset varen er for-
sinket. 
 
Hvis levering ikke har fundet sted senest 
30 dage fra aftalt leveringstidspunkt, kan 
køber ved skriftlig meddelelse til sælger 
ophæve aftalen. 
 
Uanset hvad forsinkelsen skyldes, er kø-
ber – med mindre andet er skiftligt aftalt – 
ikke berettiget til at kræve nogen form for 
erstatning af sælger, ej heller i tilfælde 
hvor aftale ophæves. 
 
 

Ved tilvirkningsvarer/kundespecifikke varer 
er tesa A/S berettiget til at levere kvantum, 
der afviger nedad eller opad fra det bestil-
te eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk 
leverede kvantum debiteres til den aftalte 
pris. 
 
De angivne leveringstider i gældende pris-
liste(r) og salgsvilkår er vejledende.  
 
5. Fakturering og betaling - Sidste retti-
dige betalingsdag er 30 dage efter faktu-
radatoen. Ved forsinket betaling kan køber 
afkræves morarente med 1,5% p.m. over 
den til enhver tid værende referencesats, 
jf. rentelovens §5. 
 
6. Mangler/reklamation – Køber har pligt 
til at kvittere for leverancens modtagelse 
ved leveringen. Såfremt køber vil gøre 
gældende, at der er mangler ved leveran-
cens omfang eller tilstand, skal sådan re-
klamation skriftligt påføres kvitteringen for 
modtagelsen.  
Hvis der senere konstateres mangler som 
ikke er opdaget ved varens modtagelse, 
skal køber skriftligt gøre sælger opmærk-
som herpå, så snart manglen med rimelig-
hed burde være konstateret. Dog senest 6 
dage herefter. 
 
Fejl som burde være opdaget ved under-
søgelsen kan tesa A/S ikke gøres ansvar-
lig for ved senere reklamation.  
 
tesa A/S har intet ansvar for fejl, som kø-
ber ikke skriftligt har rettet i korrektur eller 
prøvetryk. Mindre afvigelser fra godkendt 
prøve eller aftalt specifikation berettiger 
ikke køber til prisafslag eller til at nægte at 
modtage det bestilte.  
 
Kan en mangel afhjælpes uden særlig ge-
ne for køber, må denne tåle, at tesa A/S 
foretager afhjælpning. 
 
7. Returnering af varer - Returnering af 
bestilte varer accepteres ikke uden forud-
gående skriftlig aftale med tesa A/S. En 
sådan accept vil i givet fald kun omfatte 
salgsbare standardvarer i originalkartoner, 
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ubeskadigede og uden prismærkning. Re-
turnering sker for købers regning. Efter 
modtagelseskontrol sker kreditering i hen-
hold til salgsvilkår.  
 
8. Ejendomsret - tesa A/S’ skitser, layout, 
rentegning, tekstforslag og lign., tilhører 
tesa A/S og må ikke uden tesa A/S’ god-
kendelse overlades til tredjemand. Hvad 
tesa A/S har tilvejebragt eller ladet tilveje-
bringe til brug for leverancen, det være sig 
forarbejder eller mellemprodukter, så som 
reproduktions- og trykmedia samt værktøj 
er tesa A/S’ ejendom og kan ikke efter ar-
bejdets udførelse kræves udleveret. Dette 
gælder uanset, om det tilvejebragte måtte 
være særskilt faktureret.  
 
Materialer anvendt til fremstillingen opbe-
vares hos tesa A/S til brug for nye ordrer, 
så længe det er anvendeligt dog max. 3 
år. Materiale leveret af køber udleveres til 
denne, når skriftlig begæring fremsendes 
inden 1 måned efter produktets levering. 
tesa A/S er ikke ansvarlig for bortkommet 
materiale. 
 
Kommer tesa A/S til at krænke tredje-
mands rettigheder eller offentlige bestem-
melser, fordi køber manglede fornøden ret 
til materialet o. lign, er køber forpligtet til at 
erstatte tesa A/S’ tab, herunder enhver 
udgift, som tesa A/S måtte afholde som 
følge heraf. 
 
9. Ansvarsfraskrivelser  
- Produktansvar - tesa A/S kan ikke gø-
res ansvarlig for produktskader ud over 
produktansvarslovens præceptive regler. 
tesa A/S fraskriver sig således ethvert an-
svar, herunder for tingsskade, driftstab og 
andet indirekte tab.  
 
Køber er forpligtet til at holde tesa A/S 
skadesløs for ethvert tab, der måtte opstå 
ved skade, som salgsgenstanden - efter at 
være sammenbygget med, indføjet i eller 
på anden måde gjort til en del af købers 
produkt eller videresolgt af køber til anden 
anvendelse end forudsat af tesa A/S - for-
volder tredjemand.  

 
I den udstrækning tesa A/S måtte blive 
pålagt produktansvar over for tredjemand 
for skade og tab, som tesa A/S efter nær-
værende bestemmelse ikke er ansvarlig 
overfor køber for, er køber forpligtet til at 
holde tesa A/S skadesløs. 
 
I det omfang tesa A/S, uanset nærværen-
de ansvarsfraskrivelse, måtte blive pålagt 
et ansvar, er tesa A/S’ ansvar maksimeret 
til DKK 1.000.000.  
 
I fald produktskader opstår, eller krav om 
erstatning for sådanne rejses over for en 
af parterne, er denne forpligtet til omgåen-
de at underrette den anden part herom. 
 
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge 
ved den domstol eller voldgiftsret, som 
behandler erstatningskrav, der er rejst 
mod tesa A/S. 
 
- Indirekte skader og tab - tesa A/S er 
ved misligholdelse aldrig erstatningsan-
svarlig for købers indirekte skader eller 
tab, herunder drifts- og avancetab eller 
andre følgeskader. 
 
10. Force majeure - tesa A/S er ikke an-
svarlig for undladelse af at opfylde sine 
forpligtelser eller nogen del af nærværen-
de, hvis den manglende opfyldelse er for-
årsaget af omstændigheder, som tesa A/S 
ikke er herre over så som arbejdskonflik-
ter, krig, blokade, afspærringer, politiske 
uroligheder, beslaglæggelse, eksport– og 
importforbud, ildsvåde, vandskade, natur-
katastrofer, transport- eller trafikafbrydelse 
med jernbaner, havne eller andre trafiksi-
tuationer, valutarestriktioner og udeblivel-
se eller forsinkelse fra tesa A/S’ leveran-
dører, som skyldes force majeure og an-
dre lignende force majeursituationer. 
 
11. Værneting/lovvalg - Tvister, som måt-
te opstå mellem parterne, afgøres efter 
dansk ret. Værneting er tesa A/S’ hjem-
ting.  


