Juridiske publikationer
Oversigt over leveringsbetingelser og
modelkontrakter

JURIDISKE PUBLIKATIONER
Oversigt over leveringsbetingelser
og modelkontrakter
I de seneste år er der udgivet en hel række nye
standardbetingelser, og mange er blevet revideret.
For visse typer af aftaler er love og regler blevet
ændret. Det indebærer, at gamle aftaler i et vist
omfang er blevet ugyldige.

Leveringsbetingelser
3

Internationale
leveringsbetingelser

Hvis virksomheden anvender forældede standardbetingelser eller modelkontrakter, kan det
medføre problemer med kunder, leverandører eller
andre aftalepartnere.

7

Internationale
leveringsklausuler

8

Nordiske
leveringsbetingelser

Ved internationale salg eller indkøb anbefales det at
anvende
de
moderne
standardbetingelser
ORGALIME S 2012 og ORGALIME SI 14 eller –
for nordiske aftaler – NL 92 og NLM 94.
Ved aftaler, der løber længere, f.eks. agent- eller
forhandleraftaler og forskellige former for licensaftaler, skal der tages hensyn til ændringer i konkurrencelovgivningen i Danmark og EU samt andre
ufravigelige lovregler.

Modelkontrakter og
Guides
11 Agenter
11 Forhandlere

De modelkontrakter, som tilbydes i denne oversigt,
tager højde for de forskellige ufravigelige regler.

11 Underleverandører

I oversigten beskrives en mængde forskellige
standardbetingelser og modelkontrakter beregnet
for såvel national som international handel. De er
tilpassede til tidens krav og regler. Brug oversigten
til at se, om der er mere aktuelle og brugbare
kontrakthjælpemidler, end dem virksomheden
anvender i dag.

13 Konsortier

De forskellige betingelser, modelkontrakter og
publikationer kan bestilles enten direkte på di.dk
eller ved at ringe til Henrik Schultz eller Lisbeth
Gade på 3377 3377.

15 Betalingsforhold

12 Vedligeholdelse, reparation
14 Forskning og udvikling
14 Ejendomsret til tegninger og
teknisk dokumentation
14 Licens

15 Konkurrenceret
15 Hemmeligholdelsesaftale

Maj 2017
DI

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Priserne er ekskl. moms.
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LEVERINGSBETINGELSER
Internationale leveringsbetingelser
S 2000

Varenr.:

General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical, and Associated Electronic
Products (ORGALIME)

S 2000 er et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af
maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. ORGALIME, der har
udfærdiget betingelserne, er elektronikindustriens og jern- og metalindustriens
europæiske samarbejdsorganisation. Grundlaget for S 2000 er de nordiske
leveringsbetingelser NL 92.
Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Engelsk
131GB
Tysk
131DE
Fransk
131FR
Spansk
131ES
Italiensk
131IT
Russisk
131RU
Polsk
131PL
Portugisisk
131PO
Kinesisk
131CH
Pris:
8,00 (12,00)

Varenr.:

S 2012
General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical, and Associated Electronic
Products (ORGALIME)

S 2012 er et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af
maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. ORGALIME, der har
udfærdiget betingelserne, er elektronikindustriens og jern- og metalindustriens
europæiske samarbejdsorganisation.
S 2012 er en revideret udgave af de meget benyttede S 2000 betingelser.
Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

S 2000 Guide
Kommentaren til S 2000 redegør for betingelsernes anvendelse, beskriver de
enkelte bestemmelsers baggrund og redegør indgående for fortolkningen af disse.
Bogen bør have interesse for alle, der i forskellige situationer kan have behov for
hjælp til fortolkningen af betingelserne.

S 2012 Guide
Kommentaren til S 2012 redegør for betingelsernes anvendelse, beskriver de
enkelte bestemmelsers baggrund og redegør indgående for fortolkningen af disse.
Bogen bør have interesse for alle, der i forskellige situationer kan have behov for
hjælp til fortolkningen af betingelserne.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Italiensk
Russisk
Polsk
Pris:

143DK
143GB
143DE
143FR
143ES
143IT
143RU
143PO
8,00 (12,00)

Varenr.:

Engelsk
132GB
Tysk
132DE
Pris:
275,00 (400,00)

Varenr.:

Engelsk
147GB
Pris:
300,00 (450,00)

Priserne er ekskl. moms.
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Varenr.:

SW 01
General Conditions for Computer Software
Supplement to ORGALIME S 2000/S 2012 or ORGALIME SE 94/SE 01

ORGALIME SW 01 er internationale tillægsbetingelser til ORGALIME S2000/S
2012 og SE 94/SE 01 og regulerer kontraktparternes rettigheder og pligter med
hensyn til det programmel, som ofte indgår som en del af leverancen. Det rejser
spørgsmål om ophavsret, brugsret og ansvar, som ikke behandles i S 2000/S 2012
og SE 94/SE 01. Med henblik herpå har ORGALIME udgivet SW 01 som på disse
punkter kan komplimentere såvel S 2000/S 2012 som SE 94/SE 01. SW 01 svarer
i vidt omfang til NPV99.

Engelsk
135GB
Tysk
135DE
Fransk
135FR
Italiensk
135IT
Portugisisk
135PO
Spansk
135ES
Pris:
7,00 (10,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

SW 14

Varenr.:

General Conditions for Computer Software
Supplement to ORGALIME S 2012 or ORGALIME SI 14

ORGALIME SW 14 er internationale tillægsbetingelser til ORGALIME S 2012 og
SI 14 og regulerer kontraktparternes rettigheder og pligter med hensyn til det
programmel, som ofte indgår som en del af leverancen. Det rejser spørgsmål om
ophavsret, brugsret og ansvar, som ikke behandles i S 2012 og SI 14. Med henblik
herpå har ORGALIME udgivet SW 14 som på disse punkter kan komplimentere
såvel S 2012 som SI 14. SW 14 svarer i vidt omgang til NPV99.
SW 14 er en revision og opdatering af ORGALIME SW 01.

Engelsk
Tysk
Spansk
Russisk
Fransk
Pris:

148GB
148DE
148ES
148RU
148FR
8,00 (12,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

S 2000 S
Supplementary Conditions for the Supervision of Erection of Mechanical, Electrical
and Electronic Products Delivered in Accordance with S 2000 (ORGALIME)

Især ved internationale leverancer er det ikke usædvanligt, at køberen ved hjælp af
eget personale udfører montagen af det leverede. I sådanne tilfælde vil køberen ofte
have behov for instruktioner fra montageledere, som sælgeren stiller til rådighed.
Denne service indgår til tider i prisen for leverancen, men den kan også udføres i
løbende regning.
Med henblik på sådanne aftaler har ORGALIME udviklet et sæt betingelser, som
kan anvendes som et tillæg til ORGALIME S 2000. Betingelserne regulerer blandt
andet omfanget af parternes forpligtelser og leverandørens ansvar, i det omfang
fejlagtige instrukser har medført skade på leverancen eller andet.

Varenr.:

Engelsk
133GB
Tysk
133DE
Fransk
133FR
Spansk
133ES
Italiensk
133IT
Portugisisk
133PO
Pris:
8,00 (12,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Priserne er ekskl. moms.
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S 2012 S

Varenr.:

Supplementary Conditions for the Supervision of Erection of Mechanical, Electrical
and Electronic Products Delivered in Accordance with S 2000 (ORGALIME)

Især ved internationale leverancer er det ikke usædvanligt, at køberen ved hjælp af
eget personale udfører montagen af det leverede. I sådanne tilfælde vil køberen ofte
have behov for instruktioner fra montageledere, som sælgeren stiller til rådighed.
Denne service indgår til tider i prisen for leverancen, men den kan også udføres i
løbende regning.
Med henblik på sådanne aftaler har ORGALIME udviklet et sæt betingelser, som
kan anvendes som et tillæg til ORGALIME S 2000. Betingelserne regulerer blandt
andet omfanget af parternes forpligtelser og leverandørens ansvar, i det omfang
fejlagtige instrukser har medført skade på leverancen eller andet.
S 2012 S er en revision og opdatering af ORGALIME S 2000S.

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Russisk
Pris:

149GB
149DE
133FR
149ES
149 RU
8,00 (12,00)

Dansk
Engelsk
Tysk
Spansk
Fransk
Russisk
Pris:

146DK
146GB
146DE
146ES
146FR
146RU
10,00 (16,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Varenr.:

SI 14
General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and
Electronic Products (ORGALIME)

SI 14 er et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser for levering og
montering af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. ORGALIME, der
har udarbejdet betingelserne, er elektronikindustriens og jern- og metalindustriens
europæiske samarbejdsorganisation. Grundlaget for SI 14 er de nordiske NLM 94betingelser. SI 14 er en revision og opdatering af ORGALIME SE 01.
Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

SE 01
General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Electronic
Products (ORGALIME)

SE 01 er et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser for levering og
montering af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. ORGALIME, der
har udfærdiget betingelserne, er elektronikindustriens og jern-og metalindustriens
europæiske samarbejdsorganisation. Grundlaget for SE 01 er de nordiske
leveringsbetingelser NLM 94.
SE 01 er en revision af SE 94.
Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Varenr.:

Engelsk
137GB
Tysk
137DE
Fransk
137FR
Spansk
137ES
Italiensk
137IT
Russisk
137RU
Portugisisk
137PO
Pris:
9,00 (14,00)

SC 06
General Conditions for the Supply of Specially Designed and Manufactured Components
(ORGALIME)

Med ”component” menes her et produkt, som skal indføjes i køberens produkt, og
som normalt ikke kan finde selvstændig anvendelse. SC 06 er specielt tilpasset til
leverancer af støbte eller smedede produkter, hvor der anvendes særlige forme,
modeller eller værktøjer under fremstillingen. Derimod bør betingelserne justeres,
hvis de anvendes ved leverancer af standardkomponenter, for hvilke der findes
alternative leverandører. Alternativt se NLS 95.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Varenr.:

Engelsk
Pris:

122GB
9,00 (14,00)

Priserne er ekskl. moms.
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Turnkey Contract for Industrial Works (ORGALIME 2003)
Kontraktspakke med henblik på internationale aftaler om levering af produktions-, proces- og andre industrielle anlæg, hvor leverandøren har ansvaret for
konstruktion, montering, afprøvning samt aflevering af et driftklart anlæg.
Kontraktspakken indeholder: Kort introduktion, Almindelige betingelser,
Kontraktsformular, Checkliste og CD-ROM (kontraktformular og checkliste).

Varenr.:

Engelsk
076GB
Pris:
275,00 (400,00)

Varenr.:

ECE 188
General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export (1953)

International leveringsbetingelse for leverance af maskiner og mekanisk udstyr.
Betingelserne, der er fra 1953, er udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af de
Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa. Vilkårene er imidlertid
ikke fuldstændige, men skal kompletteres af parterne. Vedrørende dette se add. til
188.
Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Pris:

001GB
001DE
001FR
001ES
10,00 (16,00)

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Pris:

002GB
002DE
002FR
002ES
3,00 (4,00)

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Pris:

003GB
003DE
003FR
003ES
12,00 (18,00)

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Pris:

004GB
004DE
004FR
004ES
3,00 (4,00)

Addendum of 1992 to General Conditions (ECE 188)
Tillægs- og ændringsvilkår til ECE 188

Som nævnt er ECE 188 ikke fuldstændigt, men skal kompletteres af parterne. Dette
addendum indeholder nødvendige kompletteringer til ECE 188 og er udformet
således, at ECE 188 sammen med addendum for ECE 188 i det væsentligste
modsvarer NL 92.

Varenr.:

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

ECE 188 A

Varenr.:

General Conditions for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Import and
Export (1957)

Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk
udstyr. Betingelserne, der er fra 1957, er udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af
de Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa. Bestemmelserne er
imidlertid ikke fuldstændige, men skal kompletteres af parterne. Vedr. dette se add.
til ECE 188 A.
Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Addendum of 1994 to General Conditions (ECE 188 A)
Addendum til ECE 188 A

Tillægs- og ændringsvilkår til ECE 188 A. Som nævnt er ECE 188 A ikke
fuldstændigt, men skal kompletteres af parterne. Dette addendum indeholder
nødvendige kompletteringer til ECE 188 A og er udformet således, at ECE 188 A
sammen med addendum for ECE 188 A i det væsentligste modsvarer NLM 94.

Varenr.:

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Priserne er ekskl. moms.
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ECE 188 B

Varenr.:

Additional Clauses for Supervision of Erection of Plant and Machinery Abroad
(ORGALIME) (1964)

Tillægsbetingelser til ECE 188 vedrørende montageledelse. Betingelserne kan
anvendes, når køberen med egne eller tredjemands montører udfører montagen
under leverandørens ledelse.

Engelsk
Fransk
Pris:

005GB
005FR
20,00 (30,00)

Internationale leveringsklausuler
Varenr.:

Incoterms 2010
Incoterms er ICC’s internationalt anerkendte handelsklausuler. Incoterms
anvendes i handelsaftaler over hele verden for at definere køberens og sælgerens
forpligtelser i relation til varetransporter.

Dansk
Pris:

060DK
350,00 (350,00)

Engelsk
060GB
Pris:
459,00 (459,00)

Nordiske leveringsbetingelser
Varenr.:

NL 92
Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk
og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse
lande

NL 92 er et sæt standardbetingelser, som på en rimelig og afbalanceret måde
fastlægger sælgersidens og købersidens rettigheder og pligter. Betingelserne
angiver at være begrænset til leverancer inden for de nordiske lande. Dette skyldes
helt enkelt, at betingelserne udgives af Industriorganisationerne i disse lande på
dansk, finsk, norsk og svensk.
Betingelserne udgives imidlertid tillige på engelsk under betegnelsen NL 92 E og
kan i denne version anvendes ved handel uden for Norden.

Dansk
Pris:
Engelsk
Pris:

095DK
4,00 (6,00)
095GB
8,00 (12,00)

Dansk
095DK - pdf
Engelsk
095GB - pdf
Pris
300,00 (450,00)

Bemærk vedr. papirversionen er mindstesalg 10 stk.
Findes desuden på svensk, norsk og finsk – forhandles ikke i DK

Varenr.:

Information om NL 92
Information om almindelige betingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk,
elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for
disse lande

Informationen indeholder bl.a. baggrunden for NL-betingelserne, anvendelse af
leveringsbetingelserne og en kort orientering om de bestemmelser, hvor NL 92
indholdsmæssigt afviger fra de tidligere bestemmelser.

Dansk
Pris:

096DK
13,00 (20,00)

Dansk
096DK - pdf
Pris
300,00 (450,00)

Bemærk: Se beskrivelse for NL 92

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Priserne er ekskl. moms.
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Kommentar til NL 92
Kommentar til NL 92 beskriver de enkelte bestemmelsers baggrund og redegør
indgående for fortolkningen af disse. Bogen bør have interesse for alle, der i
forskellige situationer kan have behov for hjælp til fortolkning af betingelserne.
Kommentaren er skrevet af de samme jurister, som har udarbejdet NL 92.

Varenr.:

Dansk
3393
Pris:
250,00 (380,00)

Varenr.:

NLT 95
Nordiske tillægsbetingelser til NL 92

Nordiske tillægsbetingelser til NL 92 for mindre omfattende montering af maskiner
og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr ved leverancer mellem
Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Dansk
Pris:

121DK
4,00 (6,00)

Dansk
Pris

121DK - pdf
300,00 (450,00

Dansk
Pris:

130DK
4,00 (6,00)

Bemærk vedr. papirversionen er mindstesalg 10 stk.

Varenr.:

NPV 99
Tillægsbetingelser til NL 92 og NLM 94 Almindelige leveringsbetingelser for programmel

NVP 99 indeholder betingelser, som regulerer retten til programmel, der indgår
som en del af det materiel, som leveres. Betingelserne udgør en komplettering af
betingelserne i NL 92 respektive NLM 94 og finder anvendelse, såfremt parterne
skriftligt eller på anden måde har aftalt dem.

Varenr.:

Dansk
130DK - pdf
Pris:
300,00 (450,00)

Bemærk vedr. papirversionen er mindstesalg 10 stk.
Varenr.:

NLM 94
Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet- mekanisk,
elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden
for disse lande

NLM er et sæt standardbetingelser, som på en rimelig og afbalanceret måde
fastlægger sælgersidens og købersidens rettigheder og pligter. Betingelserne
angiver at være begrænset til leverancer inden for de nordiske lande. Dette skyldes,
at betingelserne udgives af industriorganisationerne i disse lande på dansk, finsk,
norsk og svensk.
Betingelserne udgives imidlertid tillige på engelsk under betegnelsen NLM 94 E
og kan i den version anvendes ved handel uden for Norden.

Dansk
Pris:
Engelsk
Pris:

104DK
5,00 (8,00)
104GB
8,00 (12,00)

Varenr.:

Dansk
104DK - pdf
Engelsk
104GB - pdf
Pris:
300,00 (450,00)

Bemærk vedr. papirversionen er mindstesalg 10 stk.

Information om NLM 94
Information om Almindelige Betingelser for levering og montering af maskiner og
andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge
og Sverige samt inden for disse lande. Informationen indeholder bl.a. baggrunden
for NLM-betingelserne, anvendelse af betingelserne og en kort orientering om de
bestemmelser, hvor NLM 94 indholdsmæssigt afviger fra de tidligere
bestemmelser i NLM 84.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Varenr.:

Dansk
Pris:

106DK
13,00 (20,00)

Dansk
106DK - pdf
Pris:
300,00 (450,00)

Priserne er ekskl. moms.
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Kontraktformular til NLM 94
Kontrakt vedrørende levering og montering i henhold til NLM 94

Kontraktformularen er udarbejdet for at gøre kontraktindgåelsen lettere og frem
for alt sikrere.

Kommentar til NLM 94
Kommentar til NLM 94 beskriver de enkelte bestemmelsers baggrund og redegør
indgående for fortolkningen af disse.
Bogen er af interesse for alle, der i forskellige situationer kan have behov for hjælp
til fortolkning af betingelserne. Kommentaren er skrevet af de samme jurister, som
har udarbejdet NLM 94.

Varenr.:

Dansk
Pris:

107DK
13,00 (20,00)

Engelsk
Pris:

107GB
20,00 (30,00)

Varenr.:

Dansk
3392
Pris:
300,00 (450,00)

Varenr.:

NLG 95
Almindelige leveringsbetingelser for støbegods mellem Danmark, Finland, Norge og
Sverige samt inden for disse lande

Betingelserne angiver at være begrænset til leverancer inden for de nordiske lande.
Dette skyldes, at betingelserne udgives af industriorganisationerne i disse lande på
dansk, finsk, norsk og svensk.
Betingelserne udgives imidlertid tillige på engelsk og tysk under betegnelsen NLG
95 E og NLG 95 D og kan i disse versioner anvendes ved handel uden for Norden.

Dansk
Engelsk
Tysk
Pris:

111DK
111GB
111DE
4,00 (6,00)
Varenr.:

Tysk
111DE – pdf
Engelsk
111GB - pdf
Dansk
111DK - pdf
Pris
300,00 (450,00

Bemærk vedr. papirversionen er mindstesalg 10 stk.

Information om NLG 95
Information om almindelige leveringsbetingelser for støbegods mellem Danmark,
Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Kommentar til NLG 95
I kommentaren forklares den juridiske betydning af de forskellige regler
indgående. Bogen bør derfor være af interesse for alle, der i forskellige situationer
kan have behov for hjælp til fortolkning af betingelserne. Kommentaren er skrevet
af de samme jurister, som har udarbejdet NLG 95.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Varenr.:

Dansk
Pris:

112DK
13,00 (20,00)

Varenr.:

Dansk
9089
Pris:
300,00 (450,00)

Priserne er ekskl. moms.
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NLS 95
Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af mængdevarer af standard-type såsom
mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og søm mellem Danmark,
Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande

NLS-betingelsernes udgangspunkt er således, at køberen ved udebleven leverance
kan anskaffe en tilsvarende vare fra en anden leverandør, og at der ved mangler i
materiellet normalt bliver tale om omlevering og ikke reparation. ”Skruer og søm”
er alene eksempler på standardvarer. Betingelserne udgives imidlertid tillige på
engelsk under betegnelsen NLS 95 E, og kan i denne version anvendes ved handel
uden for Norden.
Bemærk vedr. papirversionen er mindstesalg 10 stk.

Information om NLS 95
Information om almindelige betingelser for leverancer af mængdevarer af
standardtype såsom mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og
søm mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Varenr.:

Dansk
Pris:
Engelsk
Pris:

114DK
4,00 (6,00)
114GB
5,00 (8,00

Varenr.:

Dansk
114DK - pdf
Engelsk
114GB - pdf
Pris:
300,00 (450,00)

Varenr.:

Dansk
Pris:

117DK
13,00 (20,00)

Priserne er ekskl. moms.
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MODELKONTRAKTER
OG GUIDES
Agenter
Varenr.:

Agentkontrakt
Model Form of Exclusive Agreement with Agents abroad (ORGALIME) (2011)

Modelkontrakt for agenturforhold. Agenten handler i agenturgiverens navn og for
dennes regning og risiko mod provision. Modelkontrakt for aftale mellem
producent og handelsagent, i hvilken agenten med eneret skal formidle salget af
producentens varer inden for et vist geografisk område.
For visse bestemmelsers vedkommende indeholder modelkontrakten alternative
formuleringer med forklarende fodnoter. I samtlige tilfælde findes et alternativ,
som opfylder EU’s konkurrenceregler og EF-direktivet om beskyttelse af
handelsagenter.

Loven om handelsagenter (1991)
En detaljeret gennemgang af de gældende danske lovbestemmelser. Loven, som i
vidt omfang er ufravigelig, fastsætter minimumsopsigelsesvarsler og tillægger
agenten en ret til godtgørelse ved agentforholdets ophør. Bogen medtager som
bilag bl.a. direktivtekst, den danske lovtekst samt den danske sprogversion af
ORGALIME’s modelkontrakt for agentforhold.

CD-ROM version
Engelsk
035GB
Tysk
035DE
Fransk
035FR
Pris:
400,00 (600,00)

Varenr.:

Dansk
3089
Pris:
185,00 (280,00)

Forhandlere
Varenr.:

Forhandlerkontrakt
Model Form of Exclusive Agreement with Distributors Abroad (ORGALIME) (2016)

Modelkontrakt for eneforhandlerforhold. Eneforhandleren handler i eget navn og
for egen regning. Kontrakten indeholder løsninger, der opfylder EU’s
konkurrenceregler. For visse bestemmelsers vedkommende indeholder
modelkontrakten alternative formuleringer med forklarende fodnoter. I samtlige
tilfælde findes et alternativ, som opfylder EU’s konkurrenceregler.

USB
Engelsk
128GB
Tysk
128DE
Fransk
128FR
Dansk
128DK
Pris:
400,00 (600,00)

Underleverandører
Varenr.:

SP 99
General Conditions for Series Processing (ORGALIME)

ORGALIME SP 99 er almindelige betingelser for lønarbejde af større serier.
Betingelserne kan anvendes, når en producent lægger enkelte opgaver
(f.eks. overfladebehandling) ud i lønarbejde.

Engelsk
Tysk
Pris:

129GB
129DE
9,00 (14,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Priserne er ekskl. moms.
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Underleverandører
Model Form of Orginal Equipment Manufacturer Contract (OEM-kontrakt)
(ORGALIME) (2007)

CD-ROM

Modelkontrakt for OEM-forhold. OEM-kontrakter er normalt længerevarende
underleverandøraftaler, hvor bestilleren typisk får anbragt sit varemærke på
leverancerne og integrerer disse med sine egne produkter.

Engelsk
088GB
Pris:
400,00 (600,00)

Model Contract for Technical Work on-site (January 2010)
Modelkontrakten finder anvendelse, når leverandørens personel skal udføre
teknisk arbejde for kunden på dennes lokalitet.
Aftalen om udførelsen af det tekniske arbejde kan enten udgøre et tillæg til en
anden aftale, f.eks. om levering af udstyr, eller den kan være uafhængig af andre
aftaler.
Det tekniske arbejde kan f.eks. bestå i montagearbejde, idriftsættelse, opgradering
eller fejlfinding. Arbejdet skal altid udføres hos kunden.
Modelkontrakten indeholder to varianter, som dækker situationerne, hvor arbejdet
udføres til fast pris eller på løbende regning.

Varenr.:

Varenr.:

Engelsk
150GB
Pris:
400,00 (600,00)

Vedligeholdelse, reparation
M 2000

Varenr.:

General Conditions for Maintenance (ORGALIME)

ORGALIME’s almindelige vedligeholdelsesbetingelser er beregnet for løbende aftaler om såvel forebyggende vedligeholdelse som reparation. Betingelserne
kan således anvendes ved de respektive opgavetyper hver for sig eller ved aftaler,
der omfatter begge typer. Den sædvanligste aftaletype er, at leverandøren påtager
sig at forestå både vedligeholdelse og reparation. Betingelserne, som afløser
ORGALIME’s modelkontrakt: Model Form of Maintenance Contract, svarer i vid
udstrækning til de nordiske vedligeholdelsesbetingelser NU 98.

Engelsk
Tysk
Pris:

134GB
134DE
10,00 (16,00)

Engelsk
Tysk
Pris:

138GB
144DE
25,00 (40,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.

R 02
General Conditions for the Repair of Machinery and Equipment (ORGALIME)

ORGALIME’s almindelige reparationsbetingelser er beregnet på de situationer,
hvor en virksomhed påtager sig at udføre reparationsarbejde på en anden
virksomheds udstyr, uden at der mellem virksomhederne foreligger en løbende
vedligeholdelsesaftale (se ORGALIME M 2000). Reparationsarbejdet kan finde
sted i reparatørens lokaler eller hos kunden. ORGALIME R 02 erstatter de af
ORGALIME i 1986 udgivne ”International Conditions of contract for the repair of
machinery and equipment”. ORGALIME R 02 svarer i vid udstrækning til de
nordiske reparationsbetingelser NR 98.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Varenr.:

Priserne er ekskl. moms.
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.
NR 15
Almindelige betingelser for reparation

Varenr.:

NR 15 anvendes i de tilfælde, hvor leverandøren af kunden anmodes om at udføre
reparation, uden at parterne på forhånd har truffet nogen løbende aftale herom. NR
15 skal således ikke anvendes sideløbende med NU 15 og heller ikke i tilfælde,
hvor den virksomhed, som har leveret udstyret, afhjælper fejl og mangler inden for
rammerne af aftalen om udstyrsleverancen. Derimod kan NR 15 anvendes, når
udstyrsleverandøren udfører reparationsarbejde, som ikke omfattes af
leveringsaftalen, enten fordi ansvarstiden for mangler er udløbet, eller fordi
manglen er forårsaget af kunden.

Dansk
Pris:

xxNR15
5,00 (8,00)

Dansk
Pris:

xxNU15
6,00 (10,00)

Dansk
Pris:

inNUNR
13,00 (20,00)

Dansk
Pris:

kfNU15
13,00 (20,00)

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.
NU 15
Almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation

NU 15 anvendes i de tilfælde, hvor en virksomhed (kunden) benytter en anden
(leverandøren) til løbende at udføre vedligeholdelse og reparation af kundens
udstyr. Med vedligeholdelse menes al planlagt vedligeholdelse, som udføres med
det formål at forebygge forekomsten af fejl og funktionsforstyrrelser. Reparation
udføres derimod med det formål at afhjælpe en allerede opstået fejl.

Varenr.:

Bemærk, at mindstesalg er 10 stk.
Information om NU 15 og NR 15
Information om almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation

Informationen indeholder bl.a. baggrunden for NU 98 og NR 98-betingelserne,
anvendelsen af betingelserne og en kort orientering om de bestemmelser, hvor NU
15 og NR 15 indholdsmæssigt afviger fra de tidligere bestemmelser i NU 06 og
NR 06.

Varenr.:

Varenr.:

Kontraktformular til NU 15
Kontraktformularen kan anvendes sammen med NU 15

Kontraktformularen er udarbejdet for at gøre kontraktindgåelsen lettere og frem for
alt sikrere.

Konsortier
Konsortie-kontrakt
Model Form of Consortium Agreement (ORGALIME) (2015)

Modelkontrakten er beregnet til brug, hvor to eller flere virksomheder danner et
konsortium m.h.p. tilsammen at tilbyde at udføre en leverance, hvorefter konsortiet
opløses. Normalt vil der være tale om leverance af større anlæg. Modelkontrakten
er beregnet for ”åbne” konsortier, men kan tillige være til nytte ved dannelsen af
”lukkede” konsortier. Forskellen mellem disse to typer konsortier, samt visse andre
centrale spørgsmål forklares i indledningen og i fodnoten.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Varenr.:

CD-ROM
Engelsk
041GB
Pris:
400,00 (600,00)

Priserne er ekskl. moms.
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Forskning og udvikling
Guide for Drawing up an International Development
Contract (ORGALIME) (1999)
Vejledning vedrørende oprettelse af udviklingskontrakter. Publikationen
indeholder dels en checkliste over problemer, som i praksis har vist sig af særlig
interesse, dels et eksempel på en kontrakt.

Varenr.:

Engelsk
042GB
Pris:
235,00 (350,00)

Ejendomsret til tegninger
og teknisk dokumentation

Drawings and Technical Documents: Ownership and Protection
against Improper- Use (ORGALIME 2001)
Publikationen behandler ejendomsret m.v. til tegninger og andre tekniske
dokumentationer. Ved leverancer af produktionsudstyr opstår ofte spørgsmål om
køberens ret til at anvende leverandørens tegninger og tekniske specifikationer. En
særskilt regulering af disse spørgsmål kan derfor være hensigtsmæssig.
Publikationen indeholder eksempler på kontrakt-klausuler.

Varenr.:

Engelsk
140GB
Pris:
135,00 (200,00)

Licens
Teknologilicensaftale til brug inden for EU
Model for an International Technology Licening Agreement between noncompetitors (ORGALIME) (2017)

Modelkontrakt om teknologioverførsel til brug inden for EU/EEA. Modelkontrakten er beregnet til brug for meddelelse af en fremstillingslicens.
Modelkontrakten gælder både, når licensen omfatter retten til at udnytte et eller
flere patenter, og når licensen omfatter knowhow, samt når licensen omfatter både
patent og knowhow. Modelkontrakten indeholder i et vist omfang alternative
klausulforslag. Modelkontrakten er i overensstemmelse med EU’s
konkurrenceregler og forklarer disses betydning for denne type aftale.

Varenr.:

USB
Engelsk
037GB
Tysk
037DE
Fransk
037FR
Pris:
400,00 (600,00)

Varenr.:

Teknologilicensaftale til brug uden for EU
Model for an International Technology Licence Agreement for Licensing Outside the
EU/EEA (2006)

Modelkontrakt om teknologioverførsel til brug uden for EU/EEA. Modelkontrakten svarer i vidt omfang til ORGALIME’s modelkontrakt om
teknologioverførsel EU/EEA-version (se varenr. 037). Dog er modelkontraktens
løsningsforslag ikke begrænset af EU’s konkurrenceretlige regler på dette område.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

CD ROM
Engelsk
045GB
Tysk
045DE
Fransk
Pris:
400,00 (600,00)

Priserne er ekskl. moms.
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Betalingsforhold
UCP 600 Documentary Credits (2007)
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (ICC)
ICC’s internationale regler til håndtering af rembourser. Reglerne følges af banker i
hele verden.

Varenr.:

Engelsk
062GB
Pris:
170,00 (170,00)

Konkurrenceret
European Competition Law in Practice – 30 Key
Points (ORGALIME 2004)
Publikationen giver et overblik over de vigtigste regler og principper i EUkonkurrenceretten. Publikationen tager højde for den i 2004 gennemførte
moderniseringsreform af EU-konkurrenceretten.

Varenr.:

Engelsk
139GB
Pris:
200,00 (300,00)

Hemmeligholdelsesaftale
Varenr.:

Hemmeligholdelsesaftale/Non Disclosure Agreement
Når virksomheder står over for at indgå en samarbejdsaftale, indebærer dette ofte,
at de må udlevere teknisk, kommerciel eller finansiel information, som de ønsker
at holde hemmelig. I sådanne tilfælde kan parterne indgå en
hemmeligholdelsesaftale. Herved kan informationer, som ikke på anden måde er
beskyttet, holdes hemmelige.
At holde informationer hemmelige kan være nødvendigt før indgåelsen af en
samarbejdsaftale, i aftalens løbetid og efter aftalens ophør. Da de fleste
samarbejdsaftaler allerede indeholder en klausul om hemmeligholdelse, omhandler
denne model alene situationen, inden parterne har indgået en aftale.
Der følger en CD-ROM samt en papirversion med publikationen. CD-rommen og
papirversion indeholder en Hemmeligholdelsesaftale/ Non-Disclosure Agreement
på 9 sprog: Engelsk, fransk, tysk, dansk, hollandsk, finsk, italiensk, spansk og
svensk.

Priserne er for DI-medlemmer. Priserne i parentes er for ikke-medlemmer. Ekspeditionsgebyr 50 kr.

Pris:

129
235,00 (350,00)

Priserne er ekskl. moms.
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