HANDELSKONDITIONER 2020

Fysisk formidling af ugeaviser
1. GENERELT
Handelskonditionerne er gældende for alt fysisk formidling udført og/
eller arrangeret af FK Distribution. FK forholder sig ret til at ændre eller
tilføje i handelskonditionerne med 3 måneders varsel. Afgivelse af tilbud
og ordreoptagelse foretages kun skriftligt og er underlagt forholdene i
disse handelskonditioner. Tilbud er gældende i 14 dage fra modtagelsen.
Endelig ordreafgivelse ved omdeling onsdag/torsdag skal ske skriftligt senest
onsdag kl. 16.00, 21 dage før distributionens start. I tilfælde af helligdage
mellem indlevering og omdeling fremrykkes ordredeadline. Kontakt FK
Distribution for nærmere information.
Er kunden uenig i den modtagne ordrebekræftelses indhold eller bestem
melser, skal kunden straks give FK Distribution meddelelse herom. I modsat
fald anses ordrebekræftelsens indhold for gældende.

2. DISTRIBUTION
I 2020 tilbydes der distribution på én ugentlig distributionsperiode.
Distributionen udføres som fysisk formidling til private husstande i de valgte
dækningsområder. Distributionen udføres som udgangspunkt onsdag og
torsdag i den pågældende distributionsuge.
Enkelte ruter vil dog, som følge af ikke planlagte driftafvigelser, kunne blive
omdelt senere.
I en overgangsperiode vil distributionen – i enkelte områder – dog foretages
med opstart tirsdag (eftermiddag) eller afslutning fredag i den givne uge.
Husstande på ikke brofaste øer, svarende til under ½ promille af samtlige
private husstande, ligger dog uden for dækningsområdet. Distribution til
landejendomme sker fortrinsvis i rør opsat af FK Distribution efter aftale
med ejendommen. FK Distribution kan benytte selvstændige samarbejds
partnere og underleverandører til at udføre distributionen. FK Distributions
distributionsvarighed er normalt 1 til 2 dage for materiale indtil 200 gram.
Ved højere vægt pr. enhed foretages omdelingen efter særlig skriftlig aftale.
Det er altid FK Distributions oplyste husstandstal pr. postnr., der til enhver
tid er gældende.

3. UDGIVELSESKALENDER
Udgivelseskalenderen for den følgende årsperiode skal fremsendes af
kunden til FK i december året før.

4. UDVIDELSE AF UDGIVELSESDAGE
Kunden kan udvide antallet af udgivelsesdage i forhold til fremlagte ud
givelseskalender, og FK kan omdele på ændrede udgivelsesdage under
forudsætning af, at FK i forvejen udfører distribution de pågældende dage.
Udvidelse i antallet af udgivelsesdage skal aftales med FK, og ændringer
kan kun ske, såfremt der foreligger en skriftlig accept af ændringen senest
1 måned før den ønskede ændring.

5. ÆNDRING AF UDGIVELSESDAGE SOM FØLGE AF
HELLIGDAGE
Kunden kan ændre udgivelsesdag på grund af helligdage, og FK kan omdele
på ændrede udgivelsesdage under forudsætning af, at FK i forvejen udfører
distribution de pågældende dage.
Ændring af udgivelsesdage på grund af helligdage skal aftales med FK,
og ændringer kan kun ske, såfremt der foreligger en skriftlig accept af
ændringen senest 3 måneder før den ønskede ændring.

Såfremt reduktioner sker med kortere varsel end 8 ugers varsel, skal kunden,
for de manglende udgivelser, betale gennemsnitsprisen for omdelingen af
den pågældende avis inden for de sidste 3 måneder.

7. TRYKKERIFORSINKELSE
Ved trykkeriforsinkelse eller andre forsinkelser, der ikke skyldes forhold
hos FK, skal kunden godtgøre FK eventuelt afholdte ekstra omkostninger i
forbindelse med udkørsel eller omdeling mv. ud over den oprindeligt aftalte
distributionspris. Ved forsinkelser gælder følgende retningslinjer:
• 0-½ time
Ventepenge til chauffører
• ½-1 time
Ventepenge til chauffører og indsætning af flere chauffører for at nå
omdelerne rettidigt
• 1-2 timer
Ventepenge til chauffører og omdelere, og indsætning af flere
chauffører for at begrænse ventetiden for omdelerne
• 2-4 timer
Chauffører og omdelere kører til planlagt tid, og det forsinkede produkt
når ikke rettidig omdeling, men køres og omdeles som soloprodukt.
FK garanterer fortsat for kvaliteten.
• +4 timer
Chauffører og omdelere kører til planlagt tid, og det forsinkede produkt
når ikke rettidig omdeling, men køres og omdeles som soloprodukt.
FK garanterer ikke for kvaliteten.
Kunden skal ved alle forsinkelser hurtigst muligt, og altid senest ved aftalt
leveringstidspunkt, informere FK om forsinkelsen og forsinkelsens forventede
længde.
Ved alle forsinkelser på mere end ½ time betales ud over de faktuelle om
kostninger til chauffører og omdelere et beløb for udførelse af administrative
opgaver på 10% af de faktuelle omkostninger til chauffører og omdelere.
Kunden kan vælge, at produktet ikke skal omdeles. I sådanne tilfælde
bortfalder tillæggene, såfremt FK ikke allerede har afholdt omkostningerne,
men kunden betaler almindelig aftalt distributionspris.
I tilfælde af trykkeriforsinkelse, som medfører, at den sædvanlige omdeling
ikke kan gennemføres, kan omdelingen udskydes til senere eller til den
følgende dag.
Forsinkelse af omdelingen må kun berøre den del af oplaget, som bliver
leveret senere fra trykkeriet end aftalt.

8. DISTRIBUTIONENS OMFANG
Distribution af aviserne skal foretages til samtlige husstande inden for avis
ens dækningsområde og medmindre andet aftales til alle husstande i hvert
postnummer. Distributionen omfatter således også husstande, der har opsat
et skilt med ”Reklamer nej tak”, men ikke husstande, der har opsat et skilt
med ”Reklamer og ugeaviser nej tak”.
FK kan, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor, beslutte at
konkrete husstande vedvarende skal udgå af distributionen. Disse husstande
skal FK notere på rutekortene med instruks til omdelerne om, at de pågæl
dende husstande skal udgå af distributionen. Endelig kan husstande, hvor
der er løsgående hunde, eller hvor husstanden ikke har en postkasse eller
brevsprække, udgå af distributionen.

6. REDUKTIONER
Kunden er berettiget til at foretage reduktion i antallet af uger, aviserne
udkommer omkring sommerferie og/eller helligdage. Reduktionen skal ske
med mindst 8 ugers varsel.
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Der skal normalt kun afleveres ét eksemplar af avisen pr. husstand, kontor
eller forretning. I særlige tilfælde kan antallet af eksemplarer være højere,
f.eks. ved omdeling til plejehjem, kollegier, kontorer og lignende. Der vil blive
omdelt det antal eksemplarer, som fremgår af OIS-databasen
(Offentlig Informations Server) til hvilken plejehjem mv. indberetter ønsket
antal eksemplarer.
FK er ikke berettiget til af egen drift at udlevere flere eksemplarer til nogen
modtagere eller til at lade distributionen omfatte andet end det, der specifikt
er meddelt FK af kunden.
Ved distributionen skal aviserne altid lægges i en postkasse eller leveres
gennem brevsprække eller leveres i rør opsat ved vej.

9. OPLAG OG VARSLING
FK skal holde sig ajour med antallet af modtagere og antallet af aviser, der
skal bruges til distribution. FK er forpligtet til at udarbejde specificerede
opgørelser til kunden, der viser antallet af husstande, kontorer og forretninger,
antallet af aviser og særleveringer mv. fordelt pr. postnummer.
FK rekvirerer det fornødne oplag hos kunden, der vederlagsfrit leverer et
fejltællingsoplag. Tælleoplaget udgør
NETTO OPLAGSTAL
1.500 - 10.000

TÆLLEOPLAG
50 stk aviser

10.001 - 20.000

0,75 %

Over 20.001

0,50 %

11. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Alle FK Distributions priser er eksklusiv moms og andre skatter og afgifter. De
angivne priser er afgivet under forudsætning af, at nærværende handels
konditioner samt de af kunden oplyste ordrespecifikke forhold er overholdt.
Såfremt der sker forskydninger i de aftalte forhold, vil faktureringen blive
korrigeret. Da der til stadighed sker ændringer i antallet af husstande i
områderne, kan der være mindre forskelle i oplaget fra tidspunkterne for
afgivelse af tilbud til ordrebekræftelsen og til omdelingstidspunktet. Det
aktuelle husstandsantal på omdelingstidspunktet vil danne grundlag for
faktureringen.
Betalingsbetingelser er 8 dage før indleveringsfrist. Såfremt pengene ikke
er disponible på denne dag, vil tryksagerne ikke blive omdelt.
Ved overskridelse af betalingsfristerne debiteres kunden renter, 1,5 % pr.
påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb.

12. AFVIGELSER
Såfremt det konstateres, at kundens levering af aviser afviger fra de i
nærværende handelskonditioner eller i ordrebekræftelsen fastsatte vilkår,
er FK Distribution berettiget til, efter orientering til kunden, at:
• afvise leveringen
• omdirigere leveringen til eksternt bureau, for bearbejdning af leveringen,
således at denne overholder de ovenfor beskrevne handelskonditioner
• bearbejde leveringen, således at denne overholder de ovenfor beskrevne
handelskonditioner
• udsætte distributionstidspunktet

13. FK DISTRIBUTIONS ANSVAR
Der kan træffes aftale om, at procenten kan hæves til 2, såfremt det viser
sig, at der ellers mangler aviser.
FK forpligter sig til at yde Dansk Oplagskontrol den fornødne bistand til
konstatering af det distribuerede oplag.
Kunden skal overfor FK fremsende de enkelte avistitlers sidetal senest fredag
kl. 13:00.
Eventuelle ændringer efter deadline og frem til dagens først distributionsdag
kl. 10:00 skal meddeles og godkendes af FK.

10. LEVERING
Leveringsfristerne fremgår af aftalen mellem kunden og FK.
Kunden sørger for, at aviserne leveres franko til FK på op til 3 faste adress
er pr. avistitel. Fordelingen af oplagstal pr leveringsadresse bliver sendt
som email til kunde/trykkeri fra FK senest fredag kl. 14.00. FK kan efter
nærmere aftale og mod betaling forestå afhentningen af ugeaviserne på
trykkerierne ab rampe. Indleveringsadresserne kan af FK varsles ændret
med 1 måneds varsel.
Levering skal ske i henhold til den aftalte leveringsplan. Aviserne leveres
plano (magasinformat) og i bundter af max 10 kg. Aviserne pakkes i ho
mogene bundter omviklet med krydssnor afhængig af sidetal eller vægt
som følger:
SIDER

STK. PR BUNDT

16-48 sider

100 stk pr bundt

48-96 sider

50 stk pr bundt

>96 sider

25 stk pr bundt

Det er FK Distributions ansvar at udføre opgaverne i overensstemmelse med
ordrebekræftelsens indhold og bestemmelser.
FK tilstræber at levere en distributionskvalitet på 95% på landsplan. Dis
tributionskvaliteten i afgrænsede områder kan derfor godt være lavere.
En utilfredsstillende distributionskvalitet kan ikke danne grundlag for erstat
ningsansvar for hverken distributionsomkostningen eller for tab i form af
mistet fortjeneste, ulemper eller nogen direkte eller indirekte følgeskader
eller for selve distributionsmaterialet eller produktionen heraf.
Ved eventuelle distributionsfejl vil FK så vidt muligt foretage efterdækning
af husstande, der ikke har modtaget distributionsmaterialet.
Alle materialer, der indleveres til FK Distribution til forsendelse, er tyveri-,
brand- og vandledningsskadeforsikret. Eventuelle erstatninger vil blive
opgjort i overensstemmelse med betingelserne i vore forsikringer.

14. ERSTATNINGSPLIGT
FK Distribution er erstatningspligtig ved bortkomst, herunder helt eller delvist
tab eller beskadigelse af en forsendelse, såfremt bortkomsten eller beskadig
elsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes FK Distribution. FK
Distribution yder ikke erstatning, hvis afsender eller modtager har begået fejl
af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen. Der ydes ikke erstatning
for hverken afsender eller modtagers tab af avance, driftstab eller andre
indirekte følger af skaden.

15. VÆRNETING
Aftalen er undergivet dansk ret, dog ikke dansk international privat ret.
Værneting for enhver tvist mellem Kunden og FK vedrørende aftalen og
ydelser leveret i henhold til aftalen, er København Byret eller Østre Landsret,
såfremt sagen kan anlægges ved landsretten.
Krav mod FK Distribution forældes 3 år efter forsendelsens indlevering til
distribution, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen
afbrydes ved anlæg af retssag.
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