
Salgs- og leveringsbetingelser for ATTPACK 
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og ATTPACK i det omfang de ikke 
fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne. 
 
1. Tilbud og aftale 
1.1 Tilbud er bindende for ATTPACK i 30 dage fra tilbuddets dato at regne. 
 
1.2 Aftale er indgået når kundens accept er modtaget af ATTPACK i form af bindende ordrebekræftelse. 
 
1.3 Materialet som fremsendes af kunden skal svare til ATTPACK,s afgivende tilbud og ordrebekræftelse. 
 
2. Pris 
2.1 Alle priser er i DKK ekskl. moms, med mindre andet er anført. 
 
2.2 Udover den aftalte pris er ATTPACK berettiget til at kræve ekstra betaling for: 

• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, kunden har givet til ATTPACK viser sig at være 
ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt 

• Ekstraarbejde som følge af at kunden ændrer specifikationer, efter arbejdet er påbegyndt. 
• Ekstra emballager til pakning 

 
3. Levering 
3.1 Levering finder sted på det aftalte tidspunkt som fremgår af ordrebekræftelsen, dog med forbehold for forsinkelser 
eller forhindringer og omstændigheder som ATTPACK ikke er herre over: 

• Vandskader, brand, naturkatastrofer, krig, eksport- og importforbud, valutarestriktioner, 
arbejdsnedlæggelser. 

• Force majeure generelt 
• Hvis elementer til pakkeopgaver leveres forsinket eller alle elementer ikke foreligger kan ATTPACK ikke 

påtage sig ansvar for et tidspunkt for at den færdigpakkede opgave kan leveres. 
 
3.2 Hvis der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer ATTPACK leveringstidspunktet. 
 
4. Betaling 
4.1 Betaling skal ske på den dato som fremgår af fakturaen. 
 
4.2 Der påløber renter fra forfaldsdagen som fremgår af fakturaen. 
 
4.3 På ATTPAK,s anmodning er kunden til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for fuld betaling. 
 
4.4 Omkostninger i forbindelse med bankgaranti afholdes af ATTPACK. 
 
4.4 Betalingsbetingelser er netto 15 dage fra fakturadatoen, såfremt ikke andet er aftalt. 
 
5. Mangler 
5.1 Det er kundens ansvar straks efter modtagelsen, at undersøge leverancen for mangler. 
 
5.2 Hvis ikke ATTPACK skriftlig modtager reklamation med dokumentation, eller reklamerer kunden for sent, mister 
kunden adgang til at gøre reklamationen gældendende. ATTPACK er berettiget til at afhjælpe en reklamation, hvis 
dette kan ske indenfor rimelig tid. 
 
5.3 ATTPACK er uden ansvar for fejlmontering eller pakninger, hvis ikke kunden skriftlig har afgivet nøjagtig 
instruktion. 
 
6. Ansvar 
6.1 Det er kundens ansvar at forsikre sine produkter under transport. 
 
6.2 Fra varen er aflæsset på pakkestedet, er det ATTPAK,s forsikring som træder i kraft. 
 
6.3 Det er kundens pligt at oplyse værdien af elementerne til hver enkelt opgave. 
 
6.4 Det påhviler kunden ved lastning at udføre optælling og kontrol af elementerne hos kunden. 
 
6.5 Det påhviler ATTPACK ved lastning at udføre optælling og kontrol af elementerne på pakkestedet. 
 
7. Værneting 
7,1 Enhver uoverensstemmelse mellem ordregiver og ATTPACK er underlagt dansk ret, og eventuel tvist afgøres ved 
Sø- og handelsretten i København. 
 
 
 
 
 
 
 
	


