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Tork Dispenseraftale - Vilkår og Betingelser 

A. Essity har ejendomsret til dispenserne: 

• Alle dispensere er og skal forblive Essitys ejendom. Ejendomsretten til dispenserne bliver ikke overført til 
Kunden eller en anden tredjepart. Under hele varigheden af Tork Advantage Dispenser Aftalen (i det 
følgende kaldet ”dispenseraftalen”) forbliver ejendomsretten Essitys, og Kunden kan ikke kræve nogen 
anden ejendomsret til de ovennævnte dispensere. Kunden har tilladelse til at bruge dispenserne i 
overensstemmelse med vilkårene i denne dispenseraftale. Kunden må ikke udlåne, sælge eller på anden vis 
afhænde dispenserne uden skriftligt samtykke fra Essity, hvilket Essity, efter eget skøn, kan nægte. 

• Kunden skal tillade, at Essity og deres repræsentanter har rimelig adgang til dispenserne i normal 
arbejdstid for at inspicere, reparere, modificere, udskifte eller fjerne dispensere, og til dette formål skal de 
tillades adgang til de lokaler, hvori dispenserne er placeret. 

• Dispenserne bliver ikke fast inventar, når de monteres på Kundens ejendom, og Kunden må ikke 
pantsætte, tillade pantsættelse af dispenserne eller påføre andre hæftelser på dispenserne. 

B. Begrænset anvendelse af dispensere: 

• Kunden må kun anvende forbrugsartikler under Essitys varemærker til de ovennævnte dispensere. Det 
understreges, at det kun er Essitys originale håndklæder, toiletpapir, sæber, airfreshener og/eller andre 
produkter (samlet kaldet ”Essity-produkter”) som er godkendt til brug i dispenserne. Brug af andre 
håndklæder, toiletpapir, sæber, airfreshener, og/eller andre produkter i dispenserne end Essity-produkter 
vil medføre de konsekvenser, som er beskrevet i afsnit F i nærværende Vilkår og Betingelser. 

C. Immaterielle rettigheder: 

• Alle immaterielle rettigheder, herunder varemærker, varenavn, patenter, ophavsrettigheder, registrerede 
designrettigheder, knowhow samt eventuelle etiketter, reklame- og markedsføringsaktiviteter og anden 
dokumentation, som benyttes i forbindelse med dispenserne, er og skal forblive Essitys ejendom. 

• Kunden må ikke forårsage eller tillade handlinger, som skader eller kan skade eller udgøre en fare for 
Essitys immaterielle rettigheder. Kunden må ikke fjerne eller tillade andre at fjerne dele, etiketter, 
varemærker, navn, logoer eller anden mærkning fra dispenserne, eller at modificere, ændre eller tilføje 
enheder på dispenserne. 

• Kunden skal straks varsle Essity skriftligt og fyldestgørende om eventuelle, faktiske, overhængende eller 
formodede overtrædelser eller udvanding af, eller en hvilken som helst retslig handling, krav eller retskrav i 
forhold til de immaterielle rettigheder. 

D. Tjenester: 

• Essity giver livstidsdispensergaranti, såfremt en gyldig Tork Advantage Dispenser Aftale er indgået mellem 
Essity og Kunden. Garantien dækker ikke i tilfælde af hærværk, fejlinstallation eller forkert anvendelse og 
bortfalder, såfremt der ikke anvendes originale Tork refill produkter i dispenserne. 

• Essity garanterer, at dispenserne, under dispenseraftalens varighed, er fri for fejl i udførelse og materialer 
i forhold til levering af godkendte Essity-produkter; dog forudsat at Kunden umiddelbart efter opdagelsen 
af en påstået mangel skal rapportere placeringen af den angiveligt defekte dispenser til Essity sammen med 
angivelse af fejltypen og monteringsdatoen for den defekte dispenser. Essity fraskriver sig alle andre 
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garantier end dem, som udtrykkeligt er anført i nærværende afsnit, udtrykkelige såvel som stiltiende, 
herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt 
formål med hensyn til dispensere. 

• Såfremt Essity fastslår, at der foreligger fejl i udførelsen eller materialer på nogen af dispenserne, vil 
Essity, efter eget valg, enten reparere fejlene eller sende en ny dispenser gratis til en udpeget distributør. 
Kunden bekræfter udtrykkeligt, og forstår og godtager, at udbedringen, som er nævnt heri, er den eneste 
udbedring, som Kunden har ret til i forbindelse med mangler i materialer eller udførelse i henhold til den 
begrænsede garanti, som er anført ovenfor. 

• Med undtagelse af reparation eller tilsendelse af en ny dispenser gratis til en udpeget distributør 
accepterer Kunden selv at være ansvarlig for alt andet vedligehold af dispenserne samt alle tilknyttede 
omkostninger og udgifter. 

• Essity kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, skader, omkostninger eller udgifter som 
følge af forkert montering, forkert brug eller misbrug af dispensere fra Kundens side, eller som udspringer 
fra brugen af produkter, som ikke er beregnet til dispenseren, eller som ikke er godkendt af Essity til brug i 
dispenseren. 

• Essity leverer dispensere til Kunden fra det aktuelle dispensersortiment, og Essity kan ikke holdes 
ansvarlig for farveændringer eller nye dispenserdesigns. Nærværende ansvarsfraskrivelse gælder både 
første leverance og løbende leverancer, herunder tjenesterne nævnt i afsnit D. 

E. Varighed: 

• Dispenseraftalen skal løbe i tre (3) år fra tidspunktet for Kundens underskrift, medmindre den opsiges af 
en af parterne i overensstemmelse med afsnit F i nærværende Vilkår og Betingelser. Parterne har ret til at 
genforhandle aftalen og forlænge den i efterfølgende perioder. 

F. Opsigelse og virkning af opsigelse: 

• Kunden kan opsige dispenseraftalen når som helst, med eller uden grund, med halvfems (90) dages 
forhåndsvarsel til Essity. 

• Essity kan opsige dispenseraftalen med øjeblikkelig virkning ved skriftligt varsel til Kunden (i) hvis Kunden 
misligholder bestemmelserne i nærværende aftale, herunder, men ikke begrænset til, brug af autoriserede 
produkter, (ii) hvis Kunden engagerer sig i aktiviteter i forbindelse med sine forpligtelser, som er i strid med 
love, regler eller forskrifter, som kan have negativ virkning på Essitys goodwill eller omdømmet af Essitys 
produkter. 

• Hvis Kunden opsiger dispenseraftalen i løbet af de tre første år (dvs. ikke inklusive mulige forlængelser), 
har Kunden tredive  (30) dages frist til at returnere dispenserne til Essity på Kundens egen regning, og i 
tillæg pålægges Kunden et gebyr svarende til et almindeligt service fee for de returnerede dispensere. 

• I tilfælde af opsigelse efter aftalens udløb skal Kunden stille de udlånte dispensere til rådighed for 
afhentning af Essity indenfor tredive (30) dage efter opsigelsen (dvs. dispensere skal nedtages fra væg og 
pakkes til forsvarlig afsendelse). 

• Såfremt Kunden undlader at efterleve dette inden tredive (30) dage, har Essity eller repræsentanter ret til 
at indtræde i Kundens lokaler når som helst inden for almindelig kontortid med henblik på at fjerne 
dispenserne uden at pådrage sig ansvar for eventuelle skader på lokalerne, som med rimelighed anses for 
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nødvendige i forbindelse med en sådan fjernelse. Essity har ret til at pålægge Kunden de omkostninger, 
som er forbundet med fjernelse af dispenserne samt dagbøder, hvis det er aktuelt. 

G. Lovvalg: 

• Nærværende Vilkår og Betingelser skal reguleres af og tolkes i overensstemmelse med lovene i det land, 
hvor Essitys datterselskab er registreret. 

H. Personoplysninger 

• Kundens personoplysninger behandles med det formål at drive direkte markedsføring, direkte e-mail, 
telefonsamtaler, krydssalg og opsalg. Oplysningerne vil kun blive anvendt af Essity og vil ikke blive overført 
til tredjeparter. Såfremt kunden ønsker adgang til, ændringer af eller beder om, at Essity ikke skal behandle 
kundens personoplysninger, kan kunden skrive til den Essity-adresse, som er anført i nærværende aftale. 

I. Delvis ugyldighed: 

• Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende Vilkår og Betingelser anses som værende helt 
eller delvist ugyldige, eller ikke kan håndhæves, bortfalder det pågældende vilkår eller bestemmelse og 
betragtes som værende ugyldigt i den udstrækning, det er nødvendigt for at overholde gældende lov. 
Resten af vilkårene og bestemmelserne skal dog gælde med fuld kraft og retsvirkning, og de rettigheder og 
pligter, som parterne har, skal tolkes som om Vilkår og Betingelser ikke indeholdt det aktuelle vilkår, som 
anses for at være ugyldigt, eller som ikke kan håndhæves. 


