Generelle samhandelsbetingelser 1. maj 2016
Priser, betaling og 3 leveringsformer
Listepriser i denne prisliste er normalleveringer og forstås som varerne frit leveret i virksomhed/butik fra vogn, og levering
sker i gadeplan på kundens adresse stillet frit på gulv og hjemtagning af evt. tom gods fra virksomhed/butik.
Logistikrabat (præstationsrabat): Ved levering ab lager udenfor butik på Europaller, hvor evt. tom gods er klar på Europaller,
yder CG Softdrinks rabatter baseret på logistikbesparelser ved levering på aftalt(e) leveringsdag(e) og ved køb af samme
varenummer på hele Europaller (mængde af samme varenummer pr. Europalle fremgår af prislisten).
Derudover indgår vi aftaler om Lagerleveringer/afhentning med større mængder af Europaller med samme varenummer pr.
palle, afhentning af tom gods i lager med frit valg af leveringsdag.

Faktura betaling er ved levering, medmindre andet er skriftligt aftalt, betaling 8 dage netto ved elektronisk
pengeoverførsel. og 21 dage ved tilmelding til leverandørservice før første levering.
Alle priser er ekskl. pant.
CG Softdrinks forbeholder sig ret til uden varsel generelt at ændre nærværende samhandelsbetingelser, herunder
listepriser og præstationsrabatter.
1. Normal/Standardlevering
2. Levering med præstationsrabat 3. Centralleveringer/afhentninger
Logistikrabat ved præstationsrabat: Leveringsdag(e)
Faste leveringsdag(e) bliver fastlagt af CG Softdrinks på baggrund af leveringsbehov (målt i Europaller) kombineret med
optimal ruteplanlægning i det enkelte område. Leveringsdage bliver meddelt hver virksomhed/butik. Ønske om ændring af
leveringsdag(e) rettes til CG Softdrinks. Ved alle leveringer på de faste leveringsdage Tilbyder CG Softdrinks Fri levering ved
minimum samlet 79 L. svarende til 10 kolli 0,33l
Ved levering på andre dage end de faste leveringsdage er eneste forskel, at pålægges leveringsgebyr på fra 100,- til 250,-ekcl
moms.
Ved levering af hele Europaller med samme varenummer yder CG Softdrinks en logistik- rabat afhængig af antallet af disse
Europaller, der er leveret på den enkelte ordre. Rabatten ydes alene på antallet af Europaller med samme varenummer:
Inkl. moms
Ordre og ordreoptagelse
Bindende ordre skal være afgivet senest kl. 16.00 - 2 hverdage før aftalt leveringsdag. CG Softdrinks forbeholder sig ret til frit at
annullere en ordre uanset, om det er som følge af force majeure situationer eller som følge af interne forhold (f.eks. strejker,
vareknaphed eller dysfunktion af teknisk udstyr).
Hasteordre
Ordre optaget før kl. 16.00 søges leveret hurtigst muligt den efterfølgende hverdag. Ordren tillægges et hasteordregebyr på p.t.
kr. 800,- inkl. moms.
Gældende for alle leveringer med præstationsrabat er de ekstraordre og hasteordre CG Softdrinks leverer på ikke aftalte
leveringsdage uden den særlige logistikrabat for levering på aftalte leveringsdag.
Returgods
CG Softdrinks tager alene emballage retur for varer, som er leveret af CG Softdrinks og faktureret RG pant. Ved returtagning af
af leveret A pant emballage pålægges 100,- ekscl moms i sorterings og afhentnings afgift.Såfremt returmængden overstiger den
ordrede mængde, bedes dette oplyst ved ordreoptaget. Returgods ved palleleverancer skal være rensorterede henholdsvis Fritzkola, Cucumis eller A pant. Der tages ikke tom gods retur på 1⁄2 paller. Mht. 1⁄4 paller tages alene de brune 1⁄4 paller leveret af
CG Softdrinks retur. Jf. i øvrigt nedenfor under ”Særlige forhold”.

Pant og askeleje
Ved levering af fyldt gods/returnering af tomt gods debiteres/krediteres kunden for den til enhver tid for emballagen fastsatte
pantsats. Kunden er forpligtet til løbende at returnere det samme antal CO2 asker, som kunden har modtaget opgjort pr. rullende
3 måneder.
Normallevering: Særlige forhold vedr. paller
Hvis det aftales, at CG Softdrinks skal levere eller om bytte 1⁄4 paller 1/2 paller eller 1/1 paller i butik eller lager, skal kunden
stille en palleløfter af en type, som kan tage alle paller ned fra en lad til rådighed for CG Softdrinks.
Særlige forhold vedr. læskedrikke
The Coca-Cola Company oplyser, at iht. krav fra EU skal Carlsberg Danmark A/S oplyse, at kunden er frit stillet til at føre, købe
og sælge enhver læskedrik fra en hvilken som helst leverandør, medmindre andet er aftalt for visse sponsorater og udbud.
Se evt. www.coca-cola.co.uk/undertaking
Særlige forhold vedr. pantbelagte dåser/engangsemballage
Ansvaret for returhjemtagning samt efterfølgende kreditering af pant på dåser og andre engangsemballager varetages af Dansk
Retursystem A/S, Baldersbuen 1,
2640 Hedehusene, tlf.: 43 32 32 32. CG Softdrinks / Catergruppen ApS er uden ansvar for forhold mellem kunden og Dansk
Retursystem A/S.
Ejendomsforbehold
CG Softdrinks har ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket.
Undersøgelsespligt
Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen af det leverede at undersøge dette for mangler mv. Enhver indsigelse vedrørende
det leverede skal være CG Softdrinks i hænde senest 5 kalenderdage efter levering. CG Softdrinks’ ansvar i for- bindelse med
mangelfulde leverancer begrænser sig til omlevering inden for rimelig tid.
Ansvarsfraskrivelser
CG Softdrinks kan ikke gøres ansvarlig for følgetab og/eller indirekte tab, medmindre CG Softdrinks har handlet groft uagtsomt
eller forsætligt. CG Softdrinks 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 for sen betaling debiteres renter i overensstemmelse med renteloven fra forfaldsdato. Renter tilskrives pr. påbegyndt måned.
Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på p.t. kr. 150,- inkl. moms for hver skriftlig rykker. CG Softdrinks forbeholder sig
ret til at foretage modregning uden begrænsning også i ikke forfaldne beløb. Der er ingen retur ret for nogen vare leveret af CG
Softdrinks, medmindre andet er særligt aftalt.
Der tages forbehold for trykfejl og situationer med udsolgte varer.
Kunden er forpligtet til at tage nødvendige forbehold mv. for at undgå salg af alkoholholdige drikkevarer til mindreårige.
Antal paller med samme varenummer pr. levering:
Logistikgodtgørelse pr. palle med samme varenummer

Udlånsbetingelser Udstyret er udlånt på følgende betingelser
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Generelle betingelser:
1.

Udstyret er CG Softdrinks(CGS) ejendom, og låntager må derfor ikke disponere over det ved udlån, salg, pantsætning
eller på nogen som helst anden måde, ligesom denne kontrakt og den ret, der i henhold til den er tillagt låntager, ikke
kan overdrages til trediemand uden CGSs i forvejen indhentede skriftlige samtykke.

2.

Fejl og funktionssvigt rapporteres omgående til CG Softdrinks på Hallo@cgsoftdrinks.dk som registrerer fejlkaldet.
Reparationer på køleudstyr, som er under 6 mdr, udføres uden udgift for låntager, såfremt det ikke skyldes misrøgt
eller fejlbetjening. Evt. reparation af køleudstyr, som er over 6 mdr., aftales i hvert enkelt tilfælde med CG Softdrinks.
Låntager er ansvarlig for vedligeholdelse, rengøring, opfyldning og drift af udstyret. Låntager kan ikke kræve
erstatning eller økonomisk kompensation fra CGS som følge af fejl eller funktionssvigt.

3.

CGS er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af det udlånte udstyr.

4.

Låntager er forpligtet til ved låneforholdets ophør at tilbagelevere udstyret i den stand, hvori han/hun har modtaget det,
når der ses bort fra almindelig slitage. Låntager forpligter sig til for egen regning at holde udstyret behørigt forsikret
mod indbrud, tyveri, hærværk, værtshusuorden eller anden påførsel af skade, brand og vandskade til
nyanskaffelsesværdi.

5.

Låntager faktureres forgævesgebyr på kr. 400,- ekskl. moms i tilfælde, hvor denne ikke er tilstede ved levering el.
afhentning af udstyret som aftalt telefonisk med CGS´s distributør 1. arbejdsdag før levering el. afhentning.

6.

Flytning (internt på adressen) af udstyret kan kun ske efter aftale med CGS. Ved ekstern flytning skal låntager betale
kr. 500,- ekskl. moms. CGS skal have mindst 20 arbejdsdage til koordinering af flytning fra modtagelse af låntagers
skriftlige meddelelse herom. Låntager er indforstået med, at udstyret ikke må ændres eller ombygges uden CGŚs
forudgående skriftlige tilladelse.

7.

Installation af køleenhed udføres af CGS eller leverandør af køleenhed uden beregning. Nødvendige elinstallationer
samt boringer udføres af låntager for låntagers egen regning.

8.

CGS kan ophæve aftalen uden varsel, såfremt låntager ikke overhol- der følgende merchandising krav:

9.

.

a) Produkter skal altid roteres i køleenheden efter “først ind - først ud” princippet.

.

b) Ikke afkølede produkter placeres bagest i køleenheden.

.

c) Med mindre andet er skriftligt aftalt, må køleudstyr udlånt af CGS kun benyttes til drikkevarer
købt hos CGS og alene inden for den samme drikkevarekategori, som fremgår af udstyrets pro lering.

.

d) Låntager skal opfylde udstyret, så det giver størst mulig omsætning af kolde drikke fra udstyret.

.

e) Låntager skal sørge for vedvarende genopfyldning.

.

f) Den af låntager fastsatte udsalgspris skal fremgå tydeligt.

.

g) Låntager iagttager, at holdbarhedsdatoen for produkterne ikke er
udløbet, og de fastsatte kvalitetskrav overholdes.

Særligt for så vidt angår flaskeautomat låne/leje.

10.

.

a) Ved udplacering af flaskeautomat, hvor der jf. forsiden opkræves leje, udgør den månedlige leje p.t. kr.
425,- ekskl. moms.

.

b) Service som følge af låntagers pris- og/eller produktændringer betales efter regning.

Såfremt låntagers forretning skifter indehaver eller forpagter, skal der tegnes ny kontrakt gældende fra overtagelses
datoen forudsat, at CGS kan godkende ny indehaver/forpagter. I modsat fald kan CGS uden varsel hæve kontrakten og
hjemtage udstyret.

11. CGS kan ophæve denne aftale, såfremt låntager ikke betaler for sine leverancer fra CGS eller i øvrigt væsentligt misligholder
denne eller andre aftaler indgået med CGS, og efterfølgende fakturere for udlånt enhed i op til 6 mdr. med 495,- ekcl pr mdr.
12. CGS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, som udstyret og installationer gjort i tilslutning
hertil måtte påføre låntager, dennes ansatte, tredjeperson eller genstande og ejendom tilhørende disse.
13. Begge parter kan med et forudgående skriftligt varsel på 1 måned opsige denne aftale.
14. Kontrakten er betinget af endelig godkendelse hos CGS.
15. Enhver tvist, der måtte følge af denne aftale, skal afgøres efter dansk ret ved CGS’s hjemting.
16. Udlån af køleskabe:
CGS udlåner køleskabe til sine kunder ud fra samlet vurdering af salgsaktivering og markedsføring via køleskabet. Herudover er
det normalt et krav for udlån af enkeltdørsskabe, at kunden omsætter minimum 10 kasser ugentligt af de CGS produkter, som er
opstillet
i køleskabet, og for udlån af dobbeltdørsskabe, at kunden omsætter minimum 20 kasser ugentligt af de CGS produkter, som er opstillet i køleskabet.
For yderligere betingelser for lån af køleskabe kan Salgskonsulenten eller CG Softdrinks kontaktes.
Særlige betingelser:
Der kan forekomme særlige betingelser. Disse oplyses ved endelig kontraktindgåelse.

