
 

 

Indkøbsbetingelser for Jysk Fynske 
Medier P/S samt datterselskaber 
 
Gyldighed 
Indkøbsbetingelserne gælder for alle køb & 
leverancer til Jysk Fynske Medier P/S, samt evt. 
øvrige parter beskrevet i en evt. særskilt aftale. 
Betingelserne gælder medmindre andet er aftalt i 
særskilt aftale. Sælgers salgs- og leveringsbetingelser 
gælder ikke medmindre disse er skriftligt accepteret 
af Købers indkøbsafdeling  
 
Ordrebekræftelse 
Alene skriftlige ordrer har gyldighed. Når Jysk Fynske 
Medier P/S fremsender indkøbsordrer til Sælger, skal 
disse bekræftes skriftligt. 
 
Pris 
Alle priser er faste og i danske kroner og eksklusive 
moms. Priserne inkluderer levering samt told og 
afgifter af enhver art. Rabatter aftales særskilt. 
 
Levering 
Leveringer til Jysk Fynske Medier P/S leveres i 
henhold til DAP køber adresse (Delivery at place) i 
henhold til Incoterms 2022. Den aftalte leveringsdato 
følger af Købers skriftlige ordrebekræftelse. Alle 
leverancer skal foretages inden for modtagerens 
åbningstider. 
Det er kun levering på den aftalte dato, eller op til 
maksimum to (2) hverdage før denne dato, der vil 
blive betragtet som rettidig levering. 
Enhver forsinkelse betragtes som væsentlig 
misligholdelse. I tilfælde af forsinkelse kan Køber frit 
vælge enten at ophæve købet eller at fastholde 
købet og kræve en godtgørelse i form af en bod 
svarende til 3 % af varens værdi per påbegyndt uge, 
dog maksimalt 15 %, af prisen for den forsinkede 
leverance. Uanset om Køber vælger at ophæve eller 
at fastholde købet og kræve en bod, er Køber tillige 
berettiget til at kræve erstatning i overensstemmelse 
med dansk rets almindelige regler. Køber har ret til 
at hæve købet uden varsel, hvis opfyldelsen af 
ordren er forsinket i mere end to måneder. 
 
Pakning og mærkning 
Sælger skal sikre, at alle produkter er leveret i 
passende emballage. Alle produkter skal være pakket 
i overensstemmelse med de specifikationer, der 
måtte være anført i Købers ordre. Hvis en særlig 
indpakning er påkrævet, er denne inkluderet i 
produkternes pris. Hver leverance skal være vedlagt 
en følgeseddel og en faktura, der henviser til 
købsordrenummer og angiver de leverede 

produkters varenumre, produktbeskrivelser og 
mængder. 
 
Kvalitetssystem og kontrol 
Sælger er til enhver tid forpligtet til at have et 
kvalitetssystem. Køber skal have fuld adgang til at 
kunne kontrollere Sælgers kvalitetssystem på 
Sælgers forretningssted samt Sælgers øvrige 
lokationer. 
 
Produktansvar 
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende 
regler i dansk ret.  
Sælger er forpligtet til at skadesløs holde Køber for 
ethvert produktansvarskrav fremsat af 3. mand. 
Sælger skal til enhver tid have en gyldig 
produktansvarsforsikring med tilstrækkelig dækning. 
Køber kan forlange at få fremvist policen samt 
kvittering for seneste præmiebetaling. 
 
Immaterielle Rettigheder 
Sælger indestår for, at leverancen ikke krænker 
3.mands immaterielle rettigheder. 
 
Arbejdsmiljø og miljøpolitik 
Sælger er forpligtet til at overholde basale danske 
arbejdspladsstandarder og agere på en social og 
miljømæssig ansvarlig måde. Sælger skal til enhver 
tid overholde gældende danske love og regler 
vedrørende arbejdsmiljø, samt tilsikre at evt. 
underleverandører overholder arbejdsmiljø-reglerne 
i den stat, hvor underleverandøren er beliggende. 
Sælgers underleverandører skal overholde FN – 
børnekonventionens art. 32. 
Sælger erklærer sig indforstået med, at Køber enten 
selv eller ved hjælp af 3.part kan foretage uanmeldt 
kontrol af, om ovenstående retningslinjer følges. 
Sælger skal til enhver tid tillade sådanne 
kontrolbesøg. 
 
Handelssanktioner 
Leverandøren erklærer sig indforstået med at 
overholde EU’s femte sanktionspakke mod Rusland. 
Produkter og ydelser eller dele heraf, der handles 
som led i opfyldelsen af kontrakten, må ikke være 
omfattet af handelsforbud i henhold til EU’s femte 
sanktionspakke mod Rusland 
 
Lovvalg & værneting 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres 
ved de almindelige danske domstole efter dansk ret. 


