ANFORDRINGSGARANTI
På foranledning af:

Registrant

Adresse
CVR.nr.

Herefter benævnt "Producenten"
Erklærer

Pengeinstitut

Adresse
CVR.nr.

Herefter benævnt "Pengeinstituttet”
Uigenkaldeligt og på anfordring og uden prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville
betale til:
DPA-System
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1620 Kbh. V.
CVR.nr.: 29028842
Et beløb udgørende (hele tal uden separationstegn)
DKK

skriver

Beløbet er – i forbindelse med virksomhedens registrering hos DPA-system – til sikkerhed for producentens
betaling, helt eller delvist, af givne forpligtigelser jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 148 af 8. feb. 2018,
kapitel 12.
Garantien frigives helt eller delvist til DPA-System såfremt:
Producenten ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk- og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister
i en såkaldt tildelingsperiode.
Garantiens gyldighedsperiode:
Garantien skal være underskrevet senest den 31. august fra det år, hvorfra garantiens dækningsperiode
påbegyndes. Garantiens gyldighed er uanset underskriftsdatoen fra og med den
1. september i udstedelsesåret år til og med den 1. september i efterfølgende år - dvs. en fuld
tildelingsperiode
Garantiens udbetaling:
DPA-System fremsætter betalingsanmodning under denne garanti ved brev til pengeinstituttet, og inden 8
dage efter modtagelsen heraf, skal det udbedte beløb være til rådighed på DPA-Systems konto.
Garantiens ophør:
Er betalingsanmodningen ikke fremsat senest på udløbsdatoen, skal DPA-System tilbagelevere det originale
garantidokument til pengeinstituttet, hvorfra garantien er udstedt.
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Generelt:
DPA-System kan kræve hele eller dele af garantien udbetalt á én gang eller á flere sammenhængende
eller usammenhængende rater - idet misligholdelsens størrelse kan variere, ligesom den kan være af
gentagen karakter.
Producenten erklærer ved sin underskrift på denne anfordringsgaranti, at producenten er uberettiget til at
hindre en udbetaling af beløb under garantien, og at producenten ikke vil anvende foreløbige retsmidler,
herunder forbud eller arrest for at forhindre udbetaling.
Denne garanti er undergivet dansk ret og har aftalt værneting ved de danske domstole.
Ved brug af udenlandsk pengeinstitut erklærer det udenlandske pengeinstitut hermed, at en dansk
retsafgørelse har direkte eksigibel virkning over for pengeinstituttet.

Dato (ddmmåå uden separationstegn)

Producentunderskrift, trykt

Underskrift:
(Producent)

Stempel

Dato (ddmmåå uden separationstegn)

Pengeinstitut underskrift, trykt

Underskrift:
(Pengeinstitut)

Stempel

DPA-System forbeholder sig retten til at afvise garantien, såfremt DPA-System vurderer garantien til ikke
at opfylde de retslige krav til sikkerhedsstillelsen i forhold til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.
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