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GENERELLE SALGSBETINGELSER  
 
Bottlers Group ApS:  
Nærværende generelle salgsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse, som en integreret del af enhver samhandel, 
mellem Bottlers Group ApS (BG) og en kunde om indgåelse af aftale om køb og levering af produkter. Eventuelle 
afvigelser fra betingelserne skal være eksplicit aftalt skriftligt. Ved uoverensstemmelse mellem betingelserne og kundens 
eventuelle handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.  
 
1. Parternes retsstilling:  
1.1 Køber:  
Kunden fungerer som køber i eget navn og for egen regning, og kunden optræder som selvstændig erhvervsdrivende.  
1.2 Immaterielle rettigheder:  
Kunden er forpligtet til at anvende BG’s varemærker (ordmærker og figurmærker) samt eventuelle andre 
identifikationstegn for BG på kundens label. Kunden er ikke i øvrigt i nogen henseende berettiget til at benytte BG’s 
varemærker.  
 
2. Vederlag og priser:  
Alle aftalte priser mellem kunden og BG er i DKK og inkl. emballage samt alle til enhver tid gældende afgifter og 
eventuelle pålagte særskatter men eksklusiv pant. BG kan dog ændre aftalte priser som følge af egne interne 
omkostningsforøgelser eller udefra kommende omkostningsforøgelser, uanset om BG har mulighed for at påvirke disse 
eller ej. Priserne gælder ”frit leveret” til alle brofaste øer i Danmark i hele paller, ét tilgængeligt sted i grundplan. 
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage mod godkendt kreditvurdering eller bankgaranti, alternativ forudbetaling. Ved 
forsinket betaling er BG berettiget til at opkræve morarenter svarende til 1,5 % pr. påbegyndt måned. BG er ligeledes 
berettiget til at opkræve rykkergebyrer og lignende gebyrer. Eventuel aftalt rabat bortfalder ved forsinkelse med kundens 
betaling.  
 
3. Produkter:  
Betingelserne gælder for ethvert salg og levering af BG’s produkter. Betingelserne omfatter endvidere ethvert produkt BG 
i fremtiden måtte levere, herunder som BG leverer i stedet for et oprindeligt aftalt produkt.  
 
4. Lagerføring:  
BG kan i henhold til separat aftale tilbyde kunden mulighed for lagerføring. Er lagerføring indkalkuleret i den aftalte pris 
for produkterne, skal kunden aftage lagerprodukterne senest 6 måneder efter, at BG har meddelt kunden, at 
produkterne er produceret og henstillet på lager. Efter 6 måneder opkræves lagerleje i henhold til BG’s til enhver tid 
gældende priser.  
 
5. Leveringstid og forsinkelse:  
Leveringstiden fastsættes individuelt. Såfremt leveringstiden overskrides, har kunden ikke ret til at påberåbe sig 
misligholdelsesbeføjelser herunder ophæve købet, når leveringstiden er overskredet med mindre end 14 dage.  
 
6. Mangler:  
BG’s risiko for en leverance ophører, når denne er leveret til kunden. Kunden er forpligtet til inden for 3 dage efter 
levering, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i 
overensstemmelse med det aftalte, samt give BG besked herom.  
Manglende påtegning på fragtbrev for synlige transportskader eller manglende kolli eller lignende medfører fortabelse af 
kundens mangelbeføjelser.  
 
7. Ansvarsbegrænsning:  
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BG hæfter aldrig for driftstab, avancetab, tidstab, rentetab eller andet indirekte tab. BG’s erstatningsansvar kan i øvrigt 
aldrig beløbsmæssigt overstige DKK 200.000 pr. år. BG er ikke forpligtet til at holde kunden skadesløs for det ansvar, som 
kunden måtte blive pålagt i det omfang, at ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i henhold til betingelserne. BG 
vil dog bære ansvar som måtte have hjemmel i lov om produktansvar. BG kan kræve at kunden lader sig sagsøge ved 
samme domstol, som behandler erstatningskrav imod BG. Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende 
over for BG, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer overfor BG, så snart kunden er, eller burde være opmærksom på 
tilstedeværelsen af BG’s mulige erstatningsansvar. BG kan ikke af kunden holdes ansvarlig for manglende levering, der 
skyldes fortabelse af retten til kilder.  
 
Labels: BG kan kun holdes ansvarlig hvad angår kvaliteten af labeler. Ved kundens brug af eget labeldesign skal BG’s 
guidelines overholdes. Indhold af labeler, hvis oprindelse stammer fra kunden, har BG intet ansvar for.  
 
Guidelines forefindes på BG’s hjemmeside.  
 
8. Force Majeure:  
Begge parter er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes 
omstændigheder, som parterne er uden indflydelse på, som følge af Force Majeure. Som Force Majeure anses blandt 
andet følgende forhold: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, 
hindring af adgang til kilder, tilfrysning af kilder, tøbrud, forurening af kilder, brud på forsyningsledninger, svigtende 
transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, generel lockout eller generalstrejke, ildebrand eller 
beskadigelse af produktionsapparatet i øvrigt. Kunden er i tilfælde af BG’s Force Majeure berettiget til at annullere købet 
eller dele heraf, såfremt BG ikke inden for 3 måneder kan tilbyde tilsvarende erstatningsprodukter.  
 
9. Restlager ved ophør  
Ved opsigelse eller misligholdelse af aftale om levering herunder successiv levering uanset årsagen hertil, skal kunden 
straks aftage alle færdigvarer. Eventuelle halvfabrikata eller andet materiale indkøbt til brug for levering til kunden 
afregnes til kostpris + 20%. BG kan udøve tilbageholdelsesret til sikkerhed for ethvert krav, BG måtte have mod kunden.  
 
10. Lov valg og værneting:  
Parternes forhold er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med 
Retten i Århus som første instans.  
 
International købelov nr. 1224 af 21. november 2014 skal ikke være gældende mellem parterne ligesom lovvalgsregler ej 
heller skal finde anvendelse. Betingelserne går i øvrigt forud for deklaratoriske bestemmelser i national og international 
lovgivning. 
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