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Salgs- og leverings betingelser. 
Gældende pr. 1/10 2021 

Generelt. 
Salgs- og leveringbetingelser er gældende for alle aftaler indgået mellem 
3T Textil Tryk og køber medmindre andet er aftalt skriftligt. 
Alle priser er stk. priser i dk. kr. excl. dekorering, levering og moms 
medmindre andet er angivet. Indhent altid tilbud på det/de produkter og 
det antal der ønskes. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer 
samt fejl i katalog og prisliste.  
Levering sker +/- 3-5 % for textiler som poloshirt, sweatshirt, jakker, 
dragter, tasker, samt større gave artikler.  
Levering sker +/- 5-10 % for textiler som kampagne textiler, t-shirt, 
muleposer, caps, paraplyer, kuglepenne, nøglesnore, og andre mindre 
reklame-gaveartikler.  
Pris pr. stk. ved de opgivne stk. antal er pr. artikel/farve/størrelse hvis 
ikke andet er angivet.  
Der kan være tillæg til str. fra str. 3xl og opefter. 
Grundet tryktekniske forhold kan der være differencer mellem farverne i 
kataloget og den leverede vare, bestil prøver er Du i tvivl.  
Der tages forbehold for nuance forskelle på indfarvet tøj grundet 
forskellige indfarvnings metoder ved forskellige produktions metoder.  
Ønskes textilerne forarbejdet med tryk, broderi eller gravering, indhent 
venligst tilbud. Levering er AB Helsingør. 
 
Produkt prøver og størrelses prøver: 
Prøver vil fortrinsvis være i disse str. og farven sort, dame modeller str. 
M/38 eller L/40, herre modeller str. L eller XL, børnemodeller str. 140/9-
11 år eller nærmeste. Prøver på produkter kan efter aftale beses hos 3T 
Textil Tryk eller kan tilsendes efter aftale, max. et stk. af hver moidel/art. 
nr., er der både dame og herre model af artiklen vil en af disse blive 
sendt. Tilsendte prøver vil være til disposition for kunden i en periode af  
max. 5 arbejdsdage/1 uge efter modtagelse. Ønskes andre farver og str. 
eller flere forskellige str./farver af samme artikel vil prøver blive 
faktureret og tages ikke retur. Er prøver ikke tilbageleveret ved periodens 
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udløb vil prøver blive faktureret til normalpris og tages herefter ikke 
retur.  
Prøver skal returneres ubeskadigede og i original emballage. Prøver der 
lugter af røg, parfume mm, er snavsede, krøllede eller andet når disse 
kommer retur tages ikke retur. Disse vil blive faktureret til normal pris + 
evt. fragtomk. Prøver kan altid indgå i efterfølgende ordre. 
Ved aftale om ordre på produkter med str. inddeling, kan str. prøver af 
produktet stilles til rådighed. Prøver kan efterfølgende indgå i den 
samlede ordre.  Str. prøver vil ved ordre blive faktureret til aftalt pris, 
annulleres ordren vil str. prøver blive faktureret til normal pris + evt. 
fragt.  
Ordre skal afgives senest 5 arbejdsdage/1 uge fra modtagelse af str. 
prøver, herefter vil str. prøver blive faktureret til normal pris + evt. fragt. 
 
Arbejde vedr. logo. 
Ved arbejde med logo/logoer i forbindelse med tilbudsgivning vil dette 
arbejde blive faktureret uanset ordre eller ej. Vær opmærksom på at det 
kan være nødvendigt at lave arbejde på logo for at kunne give tilbud. 3T 
forbeholder sig ret til selv at fastslå hvilket materiale der er egnet til tryk 
eller broderi. Det udførte arbejde vil efter modtaget betaling være til 
kundens disposition. Alle filer der modtages til videre forarbejning som 
print skal være som cdr, pdf, ai, eps, eller jpg fil. Indhold skal være vektor 
grafik eller højopløseligt billede grafik. Billede grafik min. 300 x 300 dpi og 
i 1:1. 
Ved levering af trykklare filer fra kunde fralægger 3T Textil Tryk sig 
ethvert ansvar for at farveprofil mm gengives korrekt, prøvetryk 
anbefales.  
 
Broderiprogram 
Fremsendelse af broderi program som vedhæftet fil til mail dagspris, 
indhent venligst pris. 
 
 
 

mailto:3t@49220603.dk
http://www.49220603.dk/


3T TEXTIL TRYK 
tryk på tøj – tøj med tryk på 

SIDEN 1990 

ARBEJDS- FRITIDS & SPORTSBEKLÆDNING : REKLAMEGAVER : TRYK : BRODERI : GRAVERING 
til FIRMAER & PRIVATE  -  KLUBBER & FORENINGER 

 

Helsingør Erhvervspark   HP Christensens Vej 1   3000 Helsingør 
Tlf.: 49 22 06 03   E-mail: 3t@49220603.dk   Web: www.49220603.dk 

Bank: Handelsbanken Kt. nr. 6301 257 3601   Se. nr. 14 43 83 43 
 

Returneringer og reklamationer. 
3T Textil Tryk forbeholder sig ret til, ved tryk, brodering eller anden 
viderforarbejdning, en fejlmargen på 3% af det samlede antal, dog max. 3 
stk. hvor ordre er 100 stk. eller derunder. Reklamation skal ske senest 8 
dage efter modtagelse/afhentning af produkter, gå derfor ordren 
igennem ved modtagelse/afhentning. Reklamation skal foretages skriftlig, 
brev eller mail. Ved fejl på textil vil kun textil blive erstattet.  
Ved enhver reklamation over produkter leveret af 3T Textil Tryk skal 
det/de pågældende produkter der reklameres over 3T Textil Tryk i hænde 
før der kan foretages yderligere. 
Returneres produkter pga fejl i bestilling fra kundens side vil disse blive 
krediteret med en dekort op til 25% af den fakturerede pris, dog tages 
disse produkter ikke retur er disse videreforarbejdet med logo. 
Fejl kan være forkert str., farve, pasform mm, er Du i tvivl bestil prøver på 
det/de pågældende produkter. 
 
Kundens egne produkter 
3T Textil Tryk påtager sig ikke ansvar for trykkets evne til at hæfte, 
trykkets holdbarhed på kundens egne produkter og evt. farveændring i 
det påtrykte logo grundet kemi eller andet i det selvlev. produkt der kan 
påvirke farver mm i trykket. 
Tryk/videreforarbejdning på alle produkter leveret af kunden sker på 
kundens eget ansvar. 
Ved broderi på egne produkter hæfter 3T Tryk ikke for emnets egnethed 
til at kunne broderes på. 
 
Tilbud. 
Alle afgivne tilbud er gældende 14 dage fra dato på tilbud med mindre 
andet er angivet.  
Der tages forbehold for tastefejl, pris- og afgiftsændringer samt fejl i 
katalog og prisliste.  
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Levering. 
Leveringstid 10-15 arb. dage, regnet fra modtagelse af endelig godkendt 
korrektur og accept af ordrebekræftelse. 
Kortere leveringstid kan aftales. 
 
Betaling. 
Ved tryk/brodering på kundens egne produkter netto kontant ved 
afhentning, ved forsendelse betaling forud. 
Betaling netto kontant ved afhentning/levering hvis ikke andet aftales. 
Ved kredit bedes betalingsbetingelser overholdt. 
Sker dette ikke og er betaling ikke modtaget senest 8 dage efter fristens 
udløb vil fordring uden yderligere varsel bliver overgivet til inkasso. 
De leverede produkter er 3T Textil Tryks ejendom indtil betaling er 
modtaget.  
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