SALGS- OG HANDELSBETINGELSER
GENERELT
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og MegaTryk ® ApS, med mindre de er fraveget ved udtrykkelig aftale mellem parterne.
1. TILBUD
1.1 Tilbud er kun bindende for MegaTryk® ApS i 14 dage. Fristen regnes fra tilbudets dato.
1.2 Der tages forbehold for tryk fejl.
2. ANNULLERING AF ORDRE
2.1 Hvis køber ønsker at annullere den indgåede aftale, forbeholder MegaTryk® ApS sig retten til at fakturere alle afholdte omkostninger vedrørende aftalen indtil
annulleringstidspunkt.
3. PRIS
3.1 Alle priser er excl. Moms, med mindre andet tydeligt fremstår
3.2 Hvis prisen er angivet i fremmed valuta, forbeholder MegaTryk ® ApS sig ret til ved kursændringer at ændre prisen tilsvarende.
3.3 Alle priser er ekskl. fragtomkostninger, som tillægges den aftalte pris.
3.4 Alle ordre tillægges kr. 60,00 i ekspeditionsgebyr, med mindre det er fraveget ved udtrykkelig aftale mellem parterne.
4. LEVERING
4.1 Leveringsstedet er MegaTryk® ApS ´s forretningslokale. Alt forsendelse sker for købers regning, jf. pkt. 3.3, og risiko. Det er op til køber at tegne eventuel
transportforsikring.
4.2 Alle varer sendes med Post Danmark, Danske Fragtmænd,UPS eller GLS. Det tilstræbes at sende lager- / standardvarer samme dag fra vort lager, med mindre
andet skriftligt er aftalt. Er der tale om specialvarer, som fremstilles specielt, leveres disse efter skriftlig aftale, dog tilstræbes at afsende varer samme dag. Hvis
standard varen er midlertidigt udsolgt og ikke kan leveres indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelse af bestilling, sender MegaTryk ® ApS straks pengene retur hvis
pengene er forudbetalt med mindre andet skriftligt aftales.
4.3 MegaTryk® ApS, kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser som skyldes transportfirmaerne nedbrud, forsinkelser eller forcemachure.
5. BETALING
5.1 Alle varer produceres/sælges kun mod forudbetaling, med mindre andet er skriftligt aftalt. Virksomheder med CVR-nummer kan få tilsendt faktura, efter
forudgående aftale med MegaTryk® ApS.
5.2 Overskrides forfaldsdagen opkræves rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. Der påløber endvidere rente fra forfaldsdagen med MegaTryk ® ApS til enhver tid
gældende rente. Efter én rykker skrivelse sendes det forfaldne beløb til retslig inkasso.
6. EJENDOMSRET
6.1 MegaTryk® ApS forbeholder sig ejendomsretten til varen, indtil betaling har fundet sted med tillæg af renter og omkostninger.
6.2 Alt hvad MegaTryk har tilvejebragt til brug for leverancen, er MegaTryk ® ApS´s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder,
uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Dette gælder bla. stanseforme, film, klicher samt originale billeder osv.
7. MANGLER
7.1 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber pligtig til straks at reklamere herover senest 2 dage efter modtagelse. Undlades reklamation eller reklamerer
køber for sent, mister køber adgangen til at gøre manglen gældende. MegaTryk ® ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
En evt. mangel på en vare berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling.
8. RETURNERING
8.1 Varer tages retur indenfor 14 dage, såfremt denne er i ubrudt emballage og kan sælges som ny.
8.2 Betingelserne i stk. 8.1 er kun gældende for private forbrugere. Returnering fra erhvervskunder er kun efter forudgående skriftlig aftale, og der beregnes 3%, dog
min kr. 300,00 i returneringsgebyr.
8.3 Er varen specielt indkøbt eller forarbejdet til køber, tages varen ikke retur. Dette gælder uanset stk. 8.1 og stk. 8.2
9. ANSVAR
9.1 Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.
9.2 MegaTryk® ApS fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for fejl der sker på genstande indleveret af køber til viderebearbejdning, f.eks. tøj til påtrykning.
9.3 I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede har MegaTryk® ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af
produktionsudstyr, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som MegaTryk® ApS ikke er herre over, såsom brand og vandskade,
og anden lignende force majeure situation.
9.4 I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede hæfter MegaTryk ® ApS ikke for køberens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab. Lige som ordren
ikke kan annulleres.
9.5 Ved bestilling af klistermærker, streamers, etiketter på ark & labels på ark, leverer MegaTryk ® ApS som standard mærkerne fremstillet på en folie, som er
udendørsholdbar i minimum 1 år. Generelt kan mærkerne klistre på: Glas, metal, plast & autolakerede overflader.
Skal mærkerne bruges til andet end det foreskrevne, bestil da en folie prøve inden ordre afgivelse)
MegaTryk® ApS fralægger sig ethvert ansvar for om folien kan klæbe på andre materialer.
9.5a Levering af digitalt materiale til print:
Vi kan modtage: EPS, AI & PDF filer. filerne SKAL gemmes på følgende måde.
Tekst til grafik, vektor, outlinet. Farver gemmes som cmyk. Tingene afmaskes og gemmes ned i ét lukket lag, så det ikke er muligt at rette i den tilsendte fil. Størrelse
1:1. Tekst SKAL gemmes som outlinet / vektoriseret. Da der ellers kan forekomme fejl på det færdige materiale.
MegaTryk® ApS producerer den tilsendte fil 100% som modtaget.
Er du i tvivl herom, så kontakt os venligst så fejl undgåes.
Eventuelle ændringer, rettelser eller tilpasning af tilsendte filer til produktion faktureres med kr. 350,00 pr. pågyndt time.
9.5b Farver på print:
Ingen printere er kalibreret ens, derfor vil der oftest være nuance forskelle på print.
Hvis du er i tvivl, laver vi gerne et prøvetryk / en farveprøve til dig efter tilsendt print, dette faktureres med kr. 175,00
MegaTryk® ApS fralægger sig ethvert ansvar vedr. farver, såfremt der ikke er tilsendt et prøvetryk.
9.6 MegaTryk® ApS fraskriver sig ethvert ansvar ved køb af gadeskilte, brochurestandere, cykelstativer, udstillingsstande, bannerholdere, lysskilte osv. som følge af
vindstød eller andet som måtte forårsage at den købte vare vælter, riser, buler og forulemper 3 part eller materiale.
10. LOVVALG OG VÆRNETING
10.1 Aftalen er underkastet dansk ret og danske værnetingsregler.
Hvilken som helst tvist om købte produkter eller manglende betaling afgøres af retten i Odense.
Vi lever af gensalg og ikke enkeltstående salg, så handel trygt ved os. Hos MegaTryk® ApS står vi inde for vores produkter og et ord er et ord.

