
 

 
 

Generelle forretningsbetingelser for Mediabørs Danmark ApS 
 
GENERELT  
Disse forretningsbetingelser gælder for alle produkter og ydelser som Mediabørs Danmark ApS leverer, med mindre andet er aftalt 
på forhånd.  

TILBUD  
Tilbud fra Mediabørs Danmark ApS er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering. Den endelig aftale er gældende, når kunden eller 
kundens bureau skriftligt har bekræftet aftalen.  

PRISER  
Alle priser er ekskl. moms og andre statsafgifter. Alle priser i trykte og på elektroniske medier er vejledende, og kan uden varsel 
ændres af Mediabørs Danmark ApS. De opgivne priser er på medialeje ekskl. produktion, og er baseret på, at kunden leverer 
materiale efter de af Mediabørs Danmark ApS opgivne specifikationer. Disse specifikationer oplyses i tilbud og ordrebekræftelse.  

BETALINGSBETINGELSER  
Betalingen skal ske 8 dage netto fra aftalens indgåelse og før kampagnestart. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes 
morarenter på 2 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke 
Mediabørs Danmark ApS fra at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.  
Betalingsbetingelserne fremgår desuden af ordrebekræftelsen.  
  
INDGÅELSE AF AFTALE  
Når indrykningsaftalen/ordren er underskrevet af kunden, er den uopsigelig. Modtagelse af bureauordre fra mediebureau betragtes 
som uopsigelig aftale og reguleres efter Mediabørs Danmarks forretningsbetingelser og eventuelle særskilte betingelser jævnført 
tilbud, ordrebekræftelse eller fremsendte indrykningsaftale.  
 
UNDERLEVERANDØRER 
Mediabørs Danmark ApS har ret til frit at vælge underleverandører til hel eller delvis udførelse af opgaver, produktion, distribution 
eller anden ydelse i forbindelse med det ordrede-  
 
LEVERING OG FORSINKELSE  
En overskridelse af leveringstiden med 7 dage på grund af Mediabørs Danmark ApS betragtes som rettidig levering, hvorved kunden 
ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Mediabørs Danmark ApS. Såfremt en eventuel forsinkelse ved leveringen 
skyldes, at Mediabørs Danmark ApS er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vejrlig, vindforhold, nedbør,  
vareknaphed, ansatte og ansattes sikkerhed, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed, samt alle tilfælde af force majeure, 
udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før 
eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 
Mediabørs Danmark ApS kan ikke påtage sig ansvar for underleverandørers forsinkede, udeblivende eller mangelfulde 
underleverance. 
Mediabørs Danmark ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af 
forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrides med 2 måneder. Sådan 
annullering skal foretages uden ugrundet ophold og inden levering er foretaget.  
   



 
 
 
YDELSE FRA KUNDEN  
Kunden leverer reklamematerialet til Mediabørs Danmark ApS eller en underleverandør i det aftalte oplag, teknisk udførelse og 
størrelse og til en dato, som fremgår af ordrebekræftelsen. I tilfælde af at det leverede reklamemateriale eller trykklart layout ikke 
opfylder de nødvendige krav, forbeholder Mediabørs Danmark ApS sig ret til, på kundens regning, at redigere reklamematerialet så 
det opfylder de tekniske specifikationer. Hvis det leverede ikke opfylder de tekniske krav, eller ikke er leveret til den aftalte dato, kan 
dette forsinke produktion og det færdige produkt. Enhver omkostning i forbindelse med eventuel forsinkelse eller forkert leveret 
materiale påhviler kunden.  
Mediabørs Danmark ApS hæfter ikke for eventuelle forsinkelser, der skyldes underleverandører. Kunden er ansvarlig for at 
reklamematerialet bliver udformet i overensstemmelse med det internationale kodeks for markedsføring. Mediabørs Danmark ApS 
har ret til at nægte reklamemateriale som indeholder partipolitiske, religiøse eller pornografiske budskaber.  
Eventuelle krav, som Mediabørs Danmark ApS kunne blive mødt med fra tredjemand, påhviler kunden. Kunden er ansvarlig for 
korrektur af reklamematerialet.  
  
ANSVAR  
Et erstatningskrav overfor Mediabørs Danmark ApS kan ikke overstige ordrens værdi. Mediabørs Danmark ApS hæfter ikke for 
driftstab og/eller avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. For produktansvar gælder de til  
enhver tid gældende regler i dansk ret. Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved 
Sø- og handelsretten i København som værneting 
 
 
Revideret d. 2. januar 2018/ 


