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Salgs- og leveringsbetingelser for Bogdesigneren

Tilbud og aftale
Tilbud er gældende i 1 måned fra den dato, det er afgivet.

Pris
Alle priser er ekskl. moms.

Tilbud/pris er afgivet på grundlag af det materiale, der er leveret/aftalt leveret til Bogdesigneren ved 
tilbuddets afgivelse. Materialet forventes at være fuldstændigt og velegnet til løsning af opgaven.

Bogdesigneren er berrettiget til at kræve ekstra betaling for:

• Ekstraarbejde som følge af mangelfuldt eller uegnet materiale leveret af kunden. 

• Ekstraarbejde for rettelser i det leverede materiale efter at arbejdet er påbegyndt. 

• Korrekturer udover det aftalte.

• Ekstra materiale der skal udarbejdes/skaffes i forbindelse med opgavens løsning. 

• Klargøring og levering af materialer til presse, andre leverandører m.v. udover det, der er be-
skrevet i tilbudet.

Levering
Opgaven leveres den dato, der er aftalt. Dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der 
skyldes kundens handlinger eller mangel på handling.

Korrektur/farver
De farver der ses på skærm og farveprint er ikke en 100% korrekt gengivelse. De trykte farver vil va-
riere mere eller mindre fra dette. Ønsker kunden en helt bestemt farve, skal denne angives/godken-
des som pantonefarvekode. Med mindre andet er aftalt, vil godkendelsen af de trykklare filer være 
gældende i forhold til korrektur og farver. Ønsker kunden at godkende prøvetryk fra trykkeriet eller 
overvære trykstart, skal dette meddeles skriftligt før eller samtidig med at filerne godkendes til tryk.

Bogdesigneren har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder 
print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Viser opgaven sig at være mangelfuld, skal kunden reklamere inden 14 dage. Ved udeladt eller for 
sen reklamation mister kunden adgang til at gøre manglen gældende. Bogdesigneren er berettiget 
til at afhjælpe en mangel, såfremt det kan ske indenfor et rimeligt tidsrum.

Ejendomsret, ophavsret m.v.
Arbejdsfiler, kreative oplæg, originalmateriale m.m., der er udarbejdet af Bogdesigneren tilhører Bog-
designeren og må ikke uden godkendelse overlades til tredjemand.

Det er kundens ansvar at han/hun har de nødvendige rettigheder til det materiale, der udleveres af 
denne.

Underleverandører
Bogdesigneren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


