Generelle samhandelsbetingelser for Nuuk Imeq a/s
– oktober 2013
Generelt
Nærværende betingelser gælder alle leverancer af produkter og varer fra Nuuk Imeq, hvor ikke andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt og
anerkendt af en af Nuuk Imeq bemyndiget person. Ved ordreafgivelse anerkender køber samtidigt at være bekendt med og at have
accepteret samhandelsbetingelserne for Nuuk Imeq.
Listepriser i denne prisliste forstås afhentet ved en af Nuuk Imeq udpeget speditør og i Nuuk by på butiksrampe, imod forudbetaling på
Nuuk Imeq konto medmindre kreditkøb eller andet aftales. Alle priser er ekskl. Pant. Nuuk Imeq forbeholder sig ret til uden varsel
generelt at ændre nærværende samhandelsbetingelser, herunder listepriser og rabatter.
Køb på kredit
Der gives ingen kredit til privatpersoner. Forretninger, firmaer og institutioner kan på forhånd blive kreditgodkendt. Der forlanges
sikkerhedsstillelse for alle kreditkøb i form af bankgaranti, depositum eller beløb på spærrede konti.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgtsituationer. Enhver kunde er forpligtiget til at tage nødvendige forbehold mv. for at undgå salg
af alkoholholdige drikkevarer til mindreårige.
Almindelig ordreoptagelse
Bindende ordre skal være afgivet senest kl. 10.00 på mandage i ugen før den til enhver gældende indleveringsperiode for et
skibsforbindelses afgang fra Nuuk. (Leadtime opgøres herefter som 4-5 hverdage til ekspedition på Nuuk Imeq – 4-5 hverdage til
indlevering Royal Arctic Line - hvortil kommer skibstransporttid til destination. – der beregnes således normalt ca. 3 uger fra ordredato til
ankomst i RAL-havn). I Nuuk by skal ordre være afgivet på hverdage senest kl. 12.00 dagen før udkørsel. Nuuk Imeq forbeholder sig ret
til frit at annullere en ordre uanset, om det er som følge af force majeure eller som følge af interne forhold (strejke, vareknaphed eller
dysfunktion af teknisk udstyr).
Ekspeditionsgebyr
For alle ordre under 3 x 1/1 palle (se definition nedenfor) tillægges et ekspeditionsgebyr på p.t. 350,- dkk.
Leveringsbetingelser.
Nuuk Imeq leverer DAP Speditør. Dette bevirker, at leveringsomkostninger afskibningshavn, søfragt, afgifter og levering på speditørs
terminal sker for Nuuk Imeqs regning og risiko. Overdragelsen af produkt sker ved speditørens levering til købers bil, eller til en af
speditøren via Royal Arctic Havneservice anvist plads for egen afhentning. Leverancen er adviseret til køber senest 2 arbejdsdage efter
container er frigivet fra RAL til speditør, og skal være afhentet af køber senest 3 dage efter første advisering.
I Nuuk by leverer Nuuk Imeq DAP butiksrampe.
Omkostninger som påløber ved speditør såfremt produkterne ikke er afhentet senest 3 dage efter første advisering er Nuuk Imeq
uvedkommende.
Kørsel fra speditør i udlosningshavn er Nuuk Imeq uvedkommende.
Returgods
Nuuk Imeq tager alene emballage retur for varer som er leveret af Nuuk Imeq. Returgods leveres til speditør i afskibningshavn.
Returgods skal være rensorteret i helt fyldte kasser (se definition nedenfor) med hhv. 25 cl glas, 33 cl Glas, og 50 cl PET.
Pant

Flasker
Ved levering af fyldt produkt debiteres kunden for den til enhver tid fastsatte pantpris p.t. 2,- kr./fl.
Ved returnering af tomt gods krediteres kunden tilsvarende.
Leverancer af tomt gods på under 1 pallelag (*se nedenfor) af respektive flasketype accepteres ikke.
Returgods som opfylder tilbageleveringsbetingelserne udløser en sorteringsgodtgørelse på p.t. 0,10 kr. pr. flaske
under forudsætning af, at flaskerne returneres til speditør fra handlende som handler med øl og sodavandsprodukter
med kommercielt videresalg for øje, og at flasker er rensorterede således at der er 20 ølflasker i en ølkasse, 20
flasker i en sodavandkasse 25 cl., og at der for PETs vedkommende er 24 x Klar Norsk Standard eller 24 x Grøn
Norsk Standard eller at der er 24 c Coca Cola Contour 0,5 L flasker i en PET-kasse.
Kasser
Ved levering af fyldte produkter debiteres kunden for den til enhver tid fastsatte kassepantpris p.t. 10,- kr./kasse.
Ved returnering af tomt gods krediteres kunden tilsvarende.
Leverancer af tomt gods på under 1 pallelag (*se nedenfor) accepteres ikke.
Pallelåg
Pallelåg debiteres kunden pr. pallelåg 200,- som krediteres ved returlevering.
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Paller
Returnering af tomt gods på paller skal ske på grønne Nuuk Imeq paller.
Ejendomsforhold emballage
Nuuk Imeq ejer returemballagen (flasker, kasser, paller). KNI ejer pallelåg
Ejendomsforbehold
Nuuk Imeq har ejendomsretten til det leverende indtil fuld betaling har fundet sted. Indtil betaling har fundet sted er køber uberettiget til
sælge, pantsætte, udlåne, bortgive, deponere eller på anden måde disponere over det leverede i strid med dette ejendomsforbehold.
Ved returtagning af det leverede som følge af ejendomsforbeholdet er køber forpligtiget til at erstatte ethvert tab og samtlige
omkostninger som Nuuk Imeq måtte blive påført.
Undersøgelsespligt og returret
Kunden er forpligtiget til straks ved modtagelsen af det leverende, at undersøge dette for mangler m.v. Enhver indsigelse vedrørende
det leverende skal være Nuuk Imeq i hænde senest 5 kalenderdage efter afhentning har fundet sted. Nuuk Imeq ansvar i forbindelse
med mangelfulde leverancer begrænser sig til omlevering indenfor rimelig tid.
Der er ingen returret for nogen vare leveret af Nuuk Imeq, medmindre andet er særligt aftalt med en af Nuuk Imeq bemyndiget person.
Ansvarsfraskrivelse
Nuuk Imeq kan ikke gøres ansvarlig for følgetab og/eller indirekte tab herunder tabt avance, medmindre Nuuk Imeq har handlet groft
uagtsomt eller forsætligt. Nuuk Imeq kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt pga. defekter ved det leverede, hvilket dog ikke gælder
for personskader og/eller skader hos forbrugeren.
Øvrige betingelser
Ved ikke rettidig betaling debiteres renter. Ved enhver forsinket betaling er Nuuk Imeq uden forudgående påkrav berettiget til at beregne
rente på 2% pr påbegyndt måned fra fakturaforfaldsdato indtil betaling har fundet sted. Der udsendes 3 rykkere hvoraf 3 rykker
samtidigt udgør incasso varsel. Rykkergebyr udgør 125,- kr. for hver skriftlig rykker. Indgående betalinger afskrives købet først renter og
gebyrer, derefter på købesum.
Nuuk Imeq forbeholder sig ret til at foretage modregning uden begrænsning også i ikke forfaldne beløb.
Minimumsordre fuldgods
For at optimere skibsfragten til kysten er det nødvendigt, at minimumsordrerne kan containeriseres hvorfor ordre som ikke opfylder
minimumsstørrelse:
60 kasser a 20 stk 25 cl Glas = 1/1 palle eller
44 kasser a 24 stk 50 cl PET = 1/1 palle eller
48 kasser a 20 stk 33 cl Øl = 1/1 palle
henvises til lokal grossist.
Definition af pallelag returgods
1 pallelag er:
11 kasser PET
12 kasser Glas
12 kasser Øl
Kørsel af returgods
Returgods i hele sorterede colli som opfylder minimumsdefinitionen ovenfor modtages for køberes regning hos speditør for returnering
til Nuuk Imeq.
Retsvalg og værneting
For forretningsforhold indgået med tredjemand er grønlandsk ret gældende. Sager opstået som følge af ethvert forretningsforhold skal
anlægges ved rette grønlandske værneting i henhold til den grønlandske retsplejelov.

