SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VED KØB AF GO-CARDS
Enhver leverance sker i henhold til afgivet tilbud og nedenstående almindelige betingelser, med mindre disse er fraveget ved
udtrykkelig skriftlig aftale.
1.

Tilbud/ordre

Aftale mellem kunde og GO-CARD anses for indgået ved kundens accept af tilbud fremsendt af GO-CARD til kunden. Ved accept fra
kundens side fremsender GO-CARD skriftligt en ordrebekræftelse.
2.

Annullering af ordre

Såfremt kunden ønsker at annullere en ordre eller ændre datoen for distribution for en afgiven ordre, skal dette ske skriftligt til GOCARD inden deadline.
Ved annullering i perioden 14 dage før deadline, er kunden pligtig at betale et annulleringsgebyr på 30 % af det accepterede tilbuds
pris.
Ved annullering efter deadline er kunden pligtig at betale det accepterede tilbuds pris fuldt ud.
3.

Kundens levering af materiale til GO-CARD

Kunden skal levere materiale i henhold til den med tilbuddet fremsendte materialespecifikation. Kundens materiale skal være GOCARD i hænde senest på den i tilbuddet angive dato for deadline.
Såfremt kunden ikke leverer materialet i henhold til materialespecifikationen, returneres dette af GO-CARD.
Såfremt materiale leveret i henhold til materialespecifikationen er GO-CARD i hænde efter den angivne deadline, er GO-CARD ikke
ansvarlig for, om dato for distribution kan overholdes lige som det står GO-CARD frit for uden grund at udskyde datoen for
distribution.
4.

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar, at det leverede materiale og tekst og motiv på kortet i enhver henseende er clearet til den af kunden
bestilte anvendelse.
Det er kundens ansvar, at det leverede materiale og tekst og motiv overholder samtlige lovgivningskrav uanset karakteren heraf.
5.

Friholdelse

Kunden er pligtig at friholde GO-CARD for ethvert krav fra tredjemand som følge af manglende overholdelse af kundens
forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser.
6.

Forbehold

GO-CARD forbeholder sig retten til at afvise materiale, som GO-CARD måtte finde anstødeligt eller uetisk.
GO-CARD tager forbehold for kvaliteten af materiale, idet der trykkes og distribueres som storproduktion, og idet der i industriel
grafisk produktion ofte kan forekomme afvigelser i såvel kvalitet som farve.
7.

GO-CARDs distribution

GO-CARD distribuerer det bestilte kort i henhold til det af kunden bekræftede tilbud. Uanset dette er GO-CARD berettiget til uden
tidsbegrænsning selv eller gennem andre at distribuere kortet som ecard og MMS.
Såfremt ikke alle kundens kort er opbrugt i aftaleperioden, er GO-CARD berettiget til at distribuere kort ud over den aftalte periode.
8.

GO-CARD ansvar

GO-CARDs ansvar er i enhver henseende begrænset til omlevering eller aflevering.
9.

Force majeure

GO-CARD kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser (strejke),
brand, miljømæssige restriktioner, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller
forsinkelser, som er uden for indflydelse for GO-CARD. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke kunden ret til at
annullere ordren eller holde GO-CARD ansvarlig for nogen form for tab.
10. GO-CARDs markedsføring
GO-CARD er berettiget til at benytte kundens navn og kundens materiale i markedsføringsmæssig henseende i sin markedsføring af
GO-CARD.
11. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem kunden og GO-CARD om forståelsen og rækkevidden af disse almindelige betingelser afgøres
ved Københavns Byret under anvendelse af dansk ret.

