
Emne Direkte salg Agent Distributør
Lokalt salgskontor  
(Filial eller datterselskab)

Graden af investering Lav Middel Middel Høj

Kontraktuelt forhold  
til kunden

Producenten indgår 
aftalerne direkte med 
kunderne.

Agenten indgår aftalerne 
på vegne af producenten 
(agenturgiveren) og bærer 
ikke den økonomiske 
risiko i forbindelse med 
aftalerne. Producenten har 
det direkte kontraktforhold 
med kunderne.

Distributøren indgår 
aftalerne direkte med 
kunderne.

Producenten indgår via en 
filial eller et datterselskab 
aftalerne direkte med 
kunderne.

Juridisk “ejerskab”  
til kunderne

Juridisk “ejer” 
producenten kunderne.

Juridisk “ejer” 
producenten kunderne.

Juridisk “ejer” 
distributøren kunderne.

Juridisk “ejer” 
producenten kunderne.

Debitorrisiko Producenten har 
debitorrisikoen.

Producenten har 
debitorrisikoen. Agenten 
har ikke nogen økonomisk 
risiko i forbindelse med 
aftalerne (med undtagelse 
af manglende ret til 
provision efter aftale).

Distributøren har 
debitorrisikoen.

Producenten har 
ultimativt debitorrisikoen.

IP-rettigheder Alle IP-rettigheder ligger 
hos producenten.

Alle IP-rettigheder ligger 
hos producenten. Brugen 
af IP-rettighederne 
bør være reguleret i 
agentaftalen.

Alle IP-rettigheder ligger 
hos producenten. Brugen 
af IP-rettighederne 
bør være reguleret i 
distributionsaftalen.

Alle IP-rettigheder ligger 
hos producenten

Ansvar for produkt-
compliance, labeling, 
etc. i henhold til  
lokal lovgivning

Producenten vil have 
ansvar for produkt-
compliance, labeling, 
etc. i henhold til lokal 
lovgivning.

Producenten vil have 
ansvar for produkt-
compliance, labeling, etc. i 
henhold til lokal lovgivning.

Det aftales ofte, at 
distributøren skal have 
ansvaret for produkt- 
compliance, labeling, 
etc. i henhold til lokal 
lovgivning.

Producenten vil ultimativt 
have ansvar for produkt-
compliance, labeling, 
etc. i henhold til lokal 
lovgivning.

Eksklusivitet 
og bindende 
videresalgspriser

Ingen 
konkurrenceretlige 
begrænsninger i 
forhold til eksklusivitet 
eller bindende 
videresalgspriser.

Som udgangspunkt 
ingen konkurrenceretlige 
begrænsninger i forhold til 
eksklusivitet eller bindende 
videresalgspriser, såfremt 
der er talte om en ”ægte” 
agentaftale.

Konkurrencereglerne i 
forhold til eksklusivitet 
og bindende videresalgs-
priser finder anvendelse 
og skal overholdes. 

I de fleste jurisdiktioner 
er bindende videresalgs-
priser ulovlige.

Ingen konkurrenceretlige 
begrænsninger i 
forhold til eksklusivitet 
eller bindende 
videresalgspriser.

Konkurrence- 
klausuler

Ej relevant Konkurrencereglerne 
finder anvendelse på 
konkurrenceklausuler.

Konkurrencereglerne 
finder anvendelse på 
konkurrenceklausuler.

Ej relevant

Opsigelse Ej relevant Præceptive regler ift. 
opsigelse kan finde 
anvendelse.

Opsigelse typisk 
reguleret i 
distributionsaftalen.

Ej relevant

Goodwill-godtgørelse 
ved ophør

Ej relevant Præceptive regler ift. 
goodwill-godtgørelse 
ved ophør kan finde 
anvendelse og bør 
overvejes.

Præceptive regler ift. 
goodwill-godtgørelse 
ved ophør kan i sjældne 
tilfælde finde anvendelse. 

Ej relevant

Kilde: www.kromannreumert.com

Salgskanaler - dit juridiske overblik

www.danishexport.dk


