
 

 

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF OPGAVER HOS AT POSTSERVICE ApS 
 

 
§ 1 - ANVENDELSE 
Nærværende almindelige betingelser finder 
anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt 
er ændret ved skriftlig aftale mellem parterne.  
Kunden - i det efterfølgende benævnt KØBER 
kan kun påberåbe sig andre vilkår, forbehold 
eller betingelser i forbindelse med opgavens 
udførelse, såfremt disse skriftligt og 
udtrykkeligt er accepteret af AT Postservice 
ApS - i det efterfølgende benævnt SÆLGER. 
Nærværende almindelige betingelser erstatter 
tidligere gældende almindelige betingelser. 
 
§ 2 - KØBERS ANSVAR 
KØBER garanterer for, og bærer ansvaret for at 
opgaven lovligt kan udføres af SÆLGER, 
ligesom KØBER er pligtig at oplyse SÆLGER om 
ethvert forhold, der kan bringe udførelse af 

opgaven i strid med lovgivningen, herunder 
særligt miljølovgivning, lovgivning om 
ophavsret samt markedsføringslovgivning. 
 
KØBER garanterer, at varer og materialer er fri 
for alle farlige egenskaber, og påtager sig at 
holde SÆLGER skadesløs for alle skader, 
udgifter og erstatningskrav fra tredjemand, 
som måtte opstå som følge af, at udsendt 
materiale er behæftet med sådanne 
egenskaber, at de dermed kan forvolde skade 
på personer og ting. 
 
§ 3 - FORCE MAJEURE 
Alle tilbud og salg, herunder særligt vedrørende 
priser og leveringstidspunkt, sker med 
forbehold for force majeure, såsom strejke, 
lockout, krig, ildsvåde, borgerlige uroligheder, 
regeringsindgreb, eksport- og/eller 
importforbud, manglende, mangelfuld eller 
forsinkede leverancer fra underleverandører, 
mangel på arbejdskraft eller transportmidler, 
samt lignende forhold, der ligger udenfor 
SÆLGERS kontrol. 
 
§ 4 - LEVERING 
Materiale til pakning skal være SÆLGER i 
hænde senest 8 dage før den stipulerede 
afleveringsdato, eller efter nærmere aftale. 
Materiale til adressering og pakning skal 
leveres fragtfrit til SÆLGERS adresse. 
Eventuelt overskydende materiale returneres til 
KØBER på billigste måde for KØBERS regning 
og risiko. 
 
§ 5 - PRIS 
Hvor ikke andet særligt er aftalt gælder 
SÆLGERS pris for aflevering til distributør ved 
vores lagerport. 
SÆLGER forbeholder sig ret til at regulere den 
aftalte pris som følge af stigninger i lønninger, 
skatter, afgifter, pakkematerialer samt 
tilsvarende omkostningsstigninger, der ikke 
kunne forudses ved afgivelse af tilbud. Det 
samme gælder for så vidt angår de i paragraf 3 

nævnte forhold. SÆLGER forbeholder sig ret til 
at debitere KØBER for øgede omkostninger i 
forbindelse med en FORCERING af 
produktionen, der er nødvendiggjort af 
KØBERS egne forhold, herunder særligt for 
sent leverede materialer. 

 
§ 5 – PRIS (fortsat) 
Øgede omkostninger (f.eks. spildtid) i 
forbindelse med en af KØBER beordret 
standsning af produktionen i kortere eller 
længere periode debiteres ligeledes 
KØBER. 
Ved salg af emballager har SÆLGER har 
ret til en mindre- eller merlevering på 
indtil 10 % af det aftalte oplag samt at 
fakturere i overensstemmelse hermed.  
 
Priserne kan reguleres ordinært én gang 
årligt pr. 1. januar. 
 
§ 6 - PORTO og FRAGT 
Ved kampagner (masseudsendelser) skal 
brevporto og fragt altid forudbetales til 
SÆLGER med mindre andet er aftalt. 

 
§ 7 - BETALINGSBETINGELSER 
Når ikke andet er aftalt, er 
betalingsbetingelserne 10 dage fra 
fakturadato. Disse betingelser gælder 
efter godkendt kreditvurdering. 
Ved for sen betaling, forbeholder SÆLGER 
sig ret til at beregne morarente med den 
på fakturaen påtrykte rentesats. 
 
§ 8 - FORSIKRING 
Det påhviler KØBER at drage omsorg for, 
at samtlige materialer, der indleveres på 
vores lager til opbevaring, forsendelse 
eller videre forarbejdning, er tyveri-, 
brand- og vandskadeforsikret i fornødent 
omfang. SÆLGER er gerne behjælpelig 
med at formidle sådanne forsikringer. 
 
§ 9 - TRANSPORTANSVAR 
SÆLGER kan ikke drages til ansvar for 
postvæsenets (eller anden distributørs) 
afvisning af forsendelserne, ligesom 
SÆLGER heller ikke kan drages til ansvar 
for en eventuel omklassificering af 
forsendelsen med deraf følgende ændrede 
porto/fragtsatser. Det påhviler KØBER at 
opnå fornøden godkendelse hos 
distributør, men SÆLGER er gerne 
behjælpelig hermed, uden dog at påtage 
sig noget ansvar herfor. 
NSAB 2000 er gældende for transporter i 
henhold til denne kontrakt, såfremt ikke 
andet er aftalt. Såfremt en vare 
BESKADIGES eller BORTKOMMER under 
TRANSPORTEN ydes erstatning i henhold 
til NSAB 2000, p.t. SDR 8,33 pr. kilo.  
KØBER er selv ansvarlig for at tegne 
udvidet forsikring på transport af varer 
med stor værdi. KØBER kan indhente 
priser hos SÆLGER på en sådan 
forsikring. Udvidet transportforsikring 
anbefales ved transport af varer med stor 
værdi. 
I tilfælde af forkert levering som skyldes 

SÆLGER, foretager SÆLGER en 
omlevering uden beregning. SÆLGER er 
ikke ansvarlig for rigtigheden eller 
tilgængeligheden af transportørens 
leveringsstatus på internettet. 

 

 

 

 
§ 10 - REKLAMATION 
Reklamationer over fejl og mangler må 
fremsættes straks og uden ugrundet 
ophold efter at KØBER har eller burde 
have konstateret manglen eller fejlen. 
 
§ 11 - ANSVARSBEGRÆNSNINGER 
I tilfælde af mangelfuld eller forsinket 
udførelse af opgaven, eller ved enhver 
anden tilsidesættelse af sin 
kontraktsretlige forpligtelse, er SÆLGER 
berettiget til, efter eget valg, at foretage 
omlevering, efterlevering, give 
forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Et 
forholdsmæssigt afslag eller erstatning 
kan aldrig overstige den samlede 
tilbudssum (ekskl. moms, porto og fragt). 
SÆLGER er aldrig erstatningsansvarlig for 

KØBERS indirekte tab, herunder drift- og 
avancetab. 
 
§ 12 - TVISTER 
Enhver tvist i henhold til nærværende 
almindelige betingelser for udførelse af 
opgaver af SÆLGER skal anlægges ved 
almindelige domstole under anvendelse af 
dansk ret. 
KØBER er forpligtet til at lade sig sagsøge 
ved samme domstol, som behandler et 
erstatningskrav mod SÆLGER, og for 
hvilket SÆLGER har forbeholdt sig 
regresret overfor KØBER. 
 
§ 13 - DATAANSVAR 
SÆLGER er selvstændigt dataansvarlig for 
behandlingen af persondata modtaget fra 
KØBER og dennes kunder, idet SÆLGERS 
ydelser ikke er en databehandleropgave, 
men primært opbevaring af varer samt 
pluk, pakning og forsendelse af fysiske 
varer. KØBER er ansvarlig for at 
persondata, der videregives til SÆLGER 
opfylder databeskyttelsesforordningens  
krav til indsamling, behandling og 
videregivelse af persondata. SÆLGER 
opfylder kravene til dokumentation, 
sikring og håndtering af persondata i den 
nye EU databeskyttelsesforordning 
(GDPR), der træder i kraft den 25. maj 
2018. SÆLGER har tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, der sikrer 
tilgængeligheden af oplysningerne samt at 
kun autoriseret personale har adgang til 
disse. SÆLGER anvender databehandlere 
og sikrer at disse har forpligtet sig til at 
behandle oplysningerne i henhold til 
databeskyttelsesforordningen. SÆLGER 
vurderer løbende om der er behov for 
ændringer i de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger eller valg af 
databehandlere for at sikre at 
behandlingen af persondata sker i henhold 
til den gældende lovgivning. SÆLGERS 

cookie- og privatlivspolitik er tilgængelig 
på SÆLGERS hjemmeside 
www.postservice.dk. 
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